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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e eu sou o primeiro a vir, do outro lado,
desejar-lhes um bom ano, se pode-se dizer.

Então, estou extremamente entusiasmado, ainda que a palavra «bom ano» seja um pouco exagerada, eu diria,
em relação ao que os espera, a todos, e toda a Terra.

Vocês estão, como sabem, no ano do acordar e no ano que foi qualificado de despertar.

Então, despertar quer dizer o que?
Não é unicamente o despertar em relação à Luz.
É também o despertar de suas ilusões perdidas, é quando as pessoas vão se aperceber, de maneira geral,
que a humanidade em sua totalidade foi enganada, ludibriada, escarnecida e conduzida, como vocês dizem, no
barco.

Então, obviamente, para as pessoas que não têm a abertura espiritual necessária, isso vai se traduzir em coisas
que são da ordem, como vocês chamam isso?..., dos motins, dos estados insurrecionais.
Vocês viverão isso tão rapidamente como o fogo se põe na palha, isso vai se abrasar extremamente
rapidamente.
Então, essas são as circunstâncias exteriores.

As circunstâncias interiores vão, elas, conduzi-los para cada vez mais lucidez, cada vez mais compreensão,
cada vez mais, também, se seu caminho é da Luz, aceitação sobre o que lhes é pedido em suas vidas para
irem no sentido da Luz e não no sentido de suas vidas materiais, pessoais.

Então, por vezes, o despertar lhes faz um pouco mal, mas não é grave.

Enquanto grupos inteiros se rasgam, outros procuram encontrar a paz e a solução para o que é o problema que
vai encontrar a Terra.

Vocês devem, custe o que custar, estar à escuta de seu ser interior, para, nesta agitação que é o ano do
despertar, situarem-se nas linhas de menor resistência, ou seja, linhas em que vocês aceitam ir no sentido que
deseja a Luz para vocês (que é sempre para seu bem, ainda que aquilo lhes pareça contrário aos seus
interesses pessoais), seja em relação às suas situações ao nível profissional, ao nível afetivo, ao nível de suas
atividades e ao nível do ajuntamento de certos tipos de energias.
Aí está.

É um ano que vai ser muito rico, quer dizer que, como eu digo todos os anos em que retorno, vocês constatam
os elementos que se desencadeiam em todos os sentidos.
Isso será particularmente verdadeiro este ano, pelo que elementos exteriores aos elementos terrestres
propriamente ditos virão interferir com esta realidade.

Quero falar de energias que nada mais têm a ver com os quatro elementos, mas que, entretanto, provocarão
reações extremamente violentas nos seus seres interiores, mas também no ser planetário que é a Terra.

A Terra responde à pressão energética, cósmica, por uma vontade de ascensão.
A ascensão necessita, vocês sabem, separar-se de algumas inclinações para o peso, para o medo e para tudo
o que é contrário à evolução da Luz.

Tudo isso vocês viverão no interior, no exterior.
É um ano, eu repito, que eu qualificaria de essencial.

É essencial porque vai pô-los frente à realidade, à verdadeira verdade.
Ali não há melhor guia que seu ser interior, que o silêncio interior e seu mestre interior para guiá-los num
período, em suma, bastante perturbado para o conjunto do planeta e para o conjunto dos indivíduos sobre este
planeta.

Aí está, caros amigos, desejo trazer-lhes sempre que possível o máximo de lucidez, de Luz, de tranquilidade
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em relação ao que, agora, está entre vocês.

Então, se vocês têm perguntas precisas eu gostaria, como de hábito, interagir com vocês para tentar iluminar
um pouco esse caminho.

Questão: você tem preconizações para esse início de ano?

Eu aconselharia, ao mesmo tempo em que são, esperar ver a tonalidade dos dias que vêm, eu diria, as
algumas semanas que vêm, em especial até ao fim de seu mês de fevereiro, banharem-se das energias Luz
que lhes chegam sobre Terra.
Banharem-se também das reações que não são sempre luminosas sobre Terra, mas também em vocês.

Em função do desenrolar do que acontece no interior de vocês, mas também sobre o planeta, daqui até
fevereiro vocês terão cada vez mais lucidez sobre o que têm a fazer, como fazê-lo e como realizá-lo.

O período de janeiro e fevereiro é um período em que é necessário encontrar a estabilidade, porque o que vai
acontecer será extremamente desestabilizador.
O importante é o instante.
Focalizem-se sobre o que acontece no instante, em vocês, sobretudo durante esses dois meses.
 
O tempo da ação virá bastante cedo, tranquilizem-se.

Questão: por que tantas pessoas sentem cansaço, à tarde?

Então, é ligado, por um lado, à descida das energias cósmicas que há, mas também a preparações a
fenômenos energéticos chamados «transição» que precede, de maneira imediata, a ascensão.

Questão: como preparar-se o melhor possível, além do fato de facilitar a recepção?

Há apenas isso a fazer.

Alguns começam a vivê-lo, outros o viverão de maneira episódica, alguns dias, e outros estão ainda mais
distantes, eles caem, eu diria, inanimados, durante alguns momentos.
Isso começou.

Isso corresponde a um processo de início de ascensão.
Vocês se extraem, pouco a pouco, por patamares (em alguns momentos para outros e outros, de maneira
permanente) deste estado dimensional no qual vocês viveram.

E quanto mais penetrarem neste estado de transição ou estado que chamam também a estase, fenômeno em
que tudo para.
São preparações.

E durante esta preparação como que em outros lugares, como desconectados do quotidiano que fazia seus
dias.
Vocês estão num outro estado.
Não haverá, em breve, outra alternativa, de qualquer modo.

Vocês têm apenas a considerar que é o Espírito que bate à sua porta.
É sua alma que pede, ela mesma, esse processo de elevação, de ascensão.

Como eu já disse em numerosas reprises, focalizem-se na Luz e nada mais.

Aconselho-os, aliás, a todos e a cada um, que encontrem momentos de silêncio interior e de solidão, ainda que
não sejam muito longos.
Então, no momento em que vocês sentem esta energia chegar, retirem-se do grupo no qual estão para viverem
solitariamente este estado energético que é extremamente importante integrar em si para, após, irradiá-lo sobre
o conjunto dos outros.  

Questão: como vai viver-se a transição das terceira e quinta dimensões nos anos que vêm?

Isso é extremamente diferente.
Há vários grupos de seres.

Há seres que vão transitar e que vão ascensionar e fazer desaparecer o corpo, diante de seus olhos, desta
terceira dimensão.

Outros estarão mais ou menos confusos, com uma espécie de defasagem.

E outros, enfim, (infelizmente para eles porque é muito duro) serão missionados para aquilo, para participarem
ao mesmo tempo da quinta dimensão e ao mesmo tempo da terceira dimensão, com todas as tensões



ao mesmo tempo da quinta dimensão e ao mesmo tempo da terceira dimensão, com todas as tensões
energéticas que isso provoca.
Esperamos ter o máximo de seres capazes de viver isso, porque temos necessidade de ajuda ao nível
vibratório e de apoios encarnados nesta terceira dimensão.

Questão: como gerir o melhor possível estas tensões?

Evitando essas tensões, se vocês se beneficiam de momentos de solidão interior, de recepção energética.

Então, posso, sem demasiado me enganar, dizer-lhes que o período de efusão máxima energética vai situar-se
entre 16h30 e 17h30 para as semanas que vêm até fim de fevereiro.
Há também outro período que vocês poderão também aproveitar (se, contudo não estão adormecidos), que
será à noite, a partir de 23h, durante uma hora mais ou menos, cada vez.
São momentos energéticos ou momentos cinéticos específicos que são retransmitidos pelos planetas.

Questão: qual diferença você faz entre «meditar» e «ir para a interioridade»?

Ir para interioridade seria a meditação final, ou seja, aquela que está sem objetivo.
É o silêncio total.
A meditação pode ser ativa ou passiva, mas mesmo a meditação passiva é ativa, porque define um objetivo.

Aí é questão, simplesmente, de acolher a energia.

Então, talvez, para alguns, será uma meditação.
Pode ser que, para outros, será uma revolução.
Para outros, será talvez um fenômeno de paz ou ainda outras manifestações energéticas que ocorrem no
interior do corpo ou da consciência.

Questão: como aliviar as dores de cabeça provocadas por essas descidas de energia?

Há várias técnicas, instrumentos, digamos, que lhes permitirão talvez estarem mais no acolhimento da energia,
se vocês têm dificuldade para sentir-la ou para integrá-la.

A primeira coisa é de início uma forma de meditação antes de acolher.
É, por exemplo, visualizar a rosa, a rosa magenta, uma cor que corresponde à energia do coração.

Vocês podem também, quando sentem esta pressão que desce em vocês, conduzir esta energia, pela
consciência, ao nível do coração.
Pode também, quando ela chegou ao coração, fazê-la descer mais abaixo, ancorá-la ao nível do sacrum
(primeiro chacra), para que ela volte a subir em seguida ao coração.

Tudo depende de seu nível de estabilização, mas vocês pode também deixar fazer a energia.
Se vocês partem no sono ou no sonho, então, deixem fazer.
Isso se fará ainda melhor sem vocês.

Questão: você falou de acontecimentos não ligados aos elementos. O que é?

São ligados à irradiação cósmica, ou seja, ligados ao mesmo tempo à Luz e são partículas carregadas de
informações, cuja propriedade essencial é destrancar, no conjunto da humanidade e formas de vida, mas
também do planeta, códigos de acesso precisos à quinta dimensão.
São energias que não pertencem aos elementos, ainda que possam provocar reações ao nível dos elementos
bastante violentas.

Questão: isso corresponde ao éter?

É exatamente isso.

Questão: por que tantas pessoas têm problemas de respiração?

A sufocação, que talvez alguns de vocês sentem, é ligada a uma modificação do que vocês respiram.

Questão: quer dizer o éter?

Perfeitamente.

Questão: isso explica também como um retardo do coração?

Perfeitamente.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



Então, caros amigos, ainda uma vez eu me regozijo por ter-lhes falado.

Recebam todas as minhas bênçãos.

Eu lhes digo até breve e vou deixar o lugar (mais que a palavra, porque creio que ele tem muito a dizer, mas,
mais, a fazê-los viver) ao venerado RAM.

E eu, eu lhes digo bênção, amor, paz, saudações fraternais e 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/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Eu sou RAM.
Recebam a Paz.
Recebam a Luz.

Em minha última vinda, dei-lhes um processo que representa o acesso ao coração interior, o acesso à sua
Unidade.

O seu coração interior é o reflexo perfeito e a realidade perfeita do que aconteceu inicialmente no momento em
que a chama divina desprendeu-se do foco central, do coração interior central.

Novas energias e novas consciências vêm agora bater à porta da Terra e à porta de seu ser.
Essas novas energias são da Luz.

Elas batem à porta, na cimeira de seu ser.

O importante, para vocês, é o coração interior com as seis chaves que lhes dei, permitindo ali aceder (ndr:
mensagem de 26 de dezembro de 2008, incluído em «protocolos/ meditação guiada sobre o coração»).

As novas energias que vêm em vocês penetram pela cimeira de sua cabeça.
Seu objetivo é reencontrar seu coração interior.

Assim, vamos iniciar, juntos, o processo que eu chamaria de reconexão à Luz original.
Para isso, a preliminar é passar pelas seis chaves do coração, estabilizar-se em seguida no coração interior e,

em seguida apenas, permitir à energia o éter, a essas novas energias, transladar de sua cabeça ao coração
interior.

Vou deixá-los dez minutos ativar, ao seu ritmo, as seis chaves, tal como eu as dei a vocês.

Durante esse tempo, eu puxo para vocês, nesse lugar, as energias do éter, para que, na sequência de sua
preparação, façamos juntos esse trabalho de reconexão.

Eu os deixo trabalhar agora.

Vocês se recordam da sequência lógica desses seis pontos ou zonas: entre as duas omoplatas, a ponta do
esterno, a garganta, os pontos de enraizamento da alma e do Espírito, o corpo de irradiação da Luz e, por

último, o coração interior.

Não se preocupem, durante o tempo de sua preparação, com a energia do éter que vai instalar-se ao nível de
sua cabeça.

Desta, nós nos ocuparemos unicamente no momento em que vocês tiverem ativado o coração interior.

(ndr: os participantes aplicam esse protocolo)

A consciência unicamente centrada no coração interno, deixa agora as energias do éter penetrar em vocês.
Vocês as deixam dirigir-se (na necessidade, vocês as dirigem) para o coração interior, para que a reconexão

se faça no coração interior.

... Efusão de energia …

RAM – 3 de janeiro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-U9Ya-oYpDa8/UWjbXuDDXAI/AAAAAAAAARE/3mPXWTagbH0/s1600/RAM+-+hearts+02.jpg


Eis realizado o estado de reconexão que permite a transição.
Cabe-lhes estabilizar este estado em vocês, quando têm a oportunidade.

É nesse nó preciso do reencontro entre o coração interior e a energia do éter que pode viver-se a reconexão, a
transição e a ascensão.

As vias energéticas se edificam e se constroem seguindo sua consciência.
É necessário que as energias do éter que batem à sua cabeça encarnem-se totalmente com o coração interior,

a fim de estabelecer a reconexão.

... Efusão de energia …

Não tenho outras palavras ou outras explicações que as palavras e as explicações que acabo de dar.
Cada palavra é estudada a fim de fornecer a eficácia perfeita desta reconexão.

Se, sobre esse processo preciso, vocês têm perguntas, gostaria de responder.

***

Questão: emitir a intenção de reconexão é suficiente para criá-la ou mantê-la?

Para estabelecer as vias, os canais e os circuitos preparatórios, sim.
Nada mais há a fazer além disso.

É nesta reconexão que vocês encontrarão em primeiro lugar a sua paz, mas também o caminho de saída para
os mundos da Luz.

***

Questão: há um interesse específico de fazer este exercício de reconexão durante as horas em que
as descidas de energia são mais potentes (ndr: de 16h30 às 17h30, depois de 23h à meia-noite, até

fim de fevereiro de 2009)?

Sim.
Isso será grandemente facilitado, porque são as horas e os momentos em que o éter bate à sua cabeça.

***

Questão: essas energias podem igualmente sentir-se na parte traseira da cabeça?

Isso é normal.
O circuito tomado, progressivamente e à medida que vocês o construirão, vai construir-se e articular-se

passando preferencialmente por três vias.
Uma via anterior que passa, portanto, pela boca, a garganta, para juntar-se ao coração interior.

Uma via posterior que alguns de vocês sentem na parte traseira da cabeça e na coluna vertebral.
E, por último, uma via mediana que passará pelo canal do ar que vocês chamam a laringe e a faringe.

A constituição desta tripla via faz-se progressivamente e à medida que vocês permitirem ao éter juntar-se ao
coração.

***

Questão: essas energias podem provocar problemas visuais?

Manifestações visuais, sim.
Tudo o que se produzir durante essas reconexões deverá ser aceito como fazendo parte do próprio fenômeno

da reconexão.



***

Questão: quando se sente esta energia a nível da cabeça, fora dos períodos de fortes descidas de
energia, é bom praticar igualmente esta reconexão?

Sim.
Até que isso se torne um processo energético autônomo.

***

Questão: pode-se fazer descer esta energia até o sacro?

Para alguns seres, sim, em especial no caso em que o processo de reconexão acompanhar-se-ia de uma
subida do éter ao nível da cabeça.

Neste caso será necessário enraizar esta energia do éter focalizando-se, num primeiro tempo, não sobre o
coração, mas sobre a ponta do sacro, antes de voltar a subi-la no coração, do mesmo modo, para juntar-se ao

coração interior.

É necessário sempre orientá-la primeiro sobre o coração interior.
Apenas se lhes parece que a reconexão lhes escapa (pelas subidas da energia do éter ao nível da cabeça)

que vocês devem tencionar segurar, de algum modo, esta consciência, no sacro antes de deixá-la florescer no
coração.

***

Questão: esses movimentos fazem-se no nível do canal central?

Para esta parte da energia, sim.
O canal anterior não tem qualquer razão de ser colocado no trabalho ou na ação no que acabo de descrever.

***

Questão: o que você chama de «coração interior»?

 
O coração interior é o centro do coração órgão, ao centro de seu peito.

Não é o que vocês chamam o chacra do coração e sua percepção.

A maior parte do coração está do lado esquerdo, uma outra parte está sobre a direita.
O ponto ideal, de acordo com as conformações torácicas, corresponde ao que se chama o septo transversal e,

em outros casos, passa pelo ventrículo e o septo ventricular.
Mas isso não tem qualquer espécie de importância.

É um ponto ideal situado em pleno meio do peito, portanto, atrás do que vocês chamam o chacra do coração.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu lhes transmito a minha paz e vamos permanecer ainda dez minutos juntos, no silêncio, na vibração e na Luz
deste éter que chega ao centro do coração.

... Efusão de energia …

E bem, eu lhes peço que bem queiram aceitar as minhas homenagens, a minha paz e a minha Luz.



E bem, eu lhes peço que bem queiram aceitar as minhas homenagens, a minha paz e a minha Luz.

Eu lhes digo até breve.

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

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=269
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Eu sou MIGUEL, Arcanjo, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu venho a vocês a fim de assessorar o conjunto de entidades humanas deste planeta para viver o ano do
acordar, o ano do despertar e, sobretudo, o ano do meu combate.

O bom grão deve ser separado do joio.
A Luz vem iluminar.
A Luz vem revelar.

A Luz vem despertar.
Eu estou à frente dos batalhões da Luz.

Eu venho mostrar, pela Luz, tudo o que até agora passou em falso em seu condicionamento e em sua
evolução, a título individual e a título coletivo.

Minha ação e minha Luz manifestar-se-ão no decorrer deste ano por manifestações elementares intensas,
violentas e instantâneas, quer seja, evidentemente, através do Fogo e, de maneira equivalente, pelo elemento

Ar.

***

Cada Arcanjo é atribuído com um trabalho específico nesse sistema solar a cada 12 anos.
O ano de 2009 em seus calendários é aquele do retorno da minha Presença.

O ano de 1996 foi o ano em que eu encarnei, pela primeira vez sobre a Terra, a totalidade das minhas energias
da luta Arcangélica pelo Pai, bendito seja Ele.

Neste ano de 2009, e até meados do ano de 2010 e, portanto, por mais de um ano, eu irei me manifestar a
vocês por sinais, pelos elementos e por modificações da Luz no seu ser físico, no nível do seu DNA e, no nível

das suas estruturas sutis, pelo elemento Fogo e pelo elemento Ar.
Eu venho queimar em vocês o que poderia interferir no estabelecimento das suas escolhas prévias efetuadas

durante os anos anteriores.
Eu venho desmascarar as zonas da Sombra.
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Eu venho revelar a Luz.
Eu sou aquele que precede o retorno do Filho e do Pai.

Eu sou aquele que vem, pelo Fogo e pelo Ar, fazer emergir em vocês a força da alma, a força do Espírito e
a Verdade da Luz.

***

O homem deve encontrar a Unidade.
Alguns de vocês, e muito poucos de vocês, a encontraram.

Alguns virão ajudá-los a realizar a sua Unidade através da rebelião contra as forças escuras.
Não se trata mais de confrontação, mas de combate.

Esse combate que eu desempenho no nível dos elementos, em nível coletivo, deve permitir, no seu interior,
tornarem-se seres firmados na Luz e na Verdade do Pai.

Muitas coisas, muitos elementos, muitas vidas, muitos seres humanos, muitos povos deverão, neste ano,
adaptar-se, transformar-se, conformar-se à vontade da Luz.

Eu venho, pelo desfecho da Luz, fazer um trabalho em vocês, ao redor de vocês e no conjunto do planeta.
Eu venho, acompanhado do conjunto das hierarquias de Luz de todos os universos do seu quadrante galáctico

a fim de eliminar os freios e os obstáculos à ascensão da humanidade revelada à sua Luz Divina.
Eu venho permitir a este planeta e a esse sistema solar liberarem-se de dificuldades procedentes das leis de

karma.
Eu venho realizar o que foi anunciado.

***

O ano é um ano de intensa Luz e de intensos sofrimentos.
A Luz, respondam-me vocês, a Luz é Alegria, a Luz é Verdade, a Luz não é sofrimento.

Ela é justa e exata, exceto durante os momentos de transição acompanhando as grandes mudanças de ciclos
em todas as criações existentes, passadas e a advir.

Esse momento de transição é um momento de tensões extremas entre forças interiores e exteriores a vocês
querendo ir para a materialidade e entre forças e tensões querendo ir para a Luz.

Vocês não podem escapar disso.
É a única maneira, eu digo e eu repito, em período de transição, para vocês, almas humanas em seus corpos,

de transcender a experiência da encarnação, a experiência da Sombra e de forjar em vocês a força e a
Verdade da Luz.

***

Vocês irão se tornar o que vocês são realmente na totalidade, em Luz, em Verdade e em afirmação da
interioridade.

Vocês vão reencontrar a sua filiação.
Vocês vão encontrar o seu legado que é Luz e isso ocasiona, neste final de ciclo, um sofrimento, como um

fogo que queima e forja a Luz a mais invulnerável.
Vocês vão conhecer, através do que eu vim despertar, revelar e desmascarar, a invulnerabilidade da Luz.

Vocês devem demonstrá-la.
Vocês devem manifestá-la durante os 14 meses que terão pela frente.

O fogo é o elemento mestre mantido pelo ar.
Cabe a vocês planejar, dirigir suas vidas em função dos imperativos da Luz e não mais das imposições desta

sociedade pervertida em que vocês evoluem.
Vocês devem, pouco a pouco, se extrair desta teia de aranha que os engloba nesta dimensão e nesta

condição.
Vocês devem se extrair de todos os seus condicionamentos, de todos os seus hábitos criados pelo medo.
Vocês deverão cada vez mais, gradualmente e à medida dos meses, das semanas, deixarem transparecer

cada vez mais a Luz e a Verdade que vocês estão prestes a se tornar.
Não há mais compromisso possível entre a Sombra e a Luz, entre a sua vida na Luz e o que era a sua vida

na Sombra e no medo.
Vocês apenas devem se preocupar em cultivar esse fogo interior que eu lhes transmito.

Absolutamente nada mais tem importância.
A irradiação cósmica, a irradiação solar e a irradiação das hierarquias emitidas para vocês induzem a isso.



***

Nós devemos manifestar a Luz.
Nós devemos intervir pela Luz.

Não há qualquer violação de liberdade ou de livre arbítrio humano ou divino.
Isso faz parte, eu repito, da transformação de cada ciclo em um ciclo seguinte e, isso, em todos os universos.

Vocês estão neste período, vocês estão nesses momentos.
Cabe a vocês cultivar, nutrir, aumentar e engrandecer a chama da sua Luz e, para isso, a teia de aranha que era

a sua deve desaparecer.
A teia de aranha é representada por tudo o que os atrai e os leva a mais materialidade, a mais medos e a mais,

ainda, subserviência à sociedade.
Esta subserviência pode mostrar-se como muito encantadora, às vezes denominada compaixão, humanidade,

palavras que têm permeado a falsidade da sua sociedade.
Doravante vocês vão se afirmar, vocês vão se mostrar em resistência com relação à teia de aranha que vai

desejar aprisioná-los e impedi-los de ir aonde vocês devem ir.

***

A única solução é a potência da sua chama.
Ela é a resposta, esta potência, a todas as questões.

Ela é a resolução, ela é a solução para todos os obstáculos.
A potência da sua Luz, a potência da sua irradiação determina o nível da sua inteligência do coração.

Quanto mais vocês aumentarem a sua chama de Luz, mais vocês serão capazes de fortificar a Luz e eliminar o
que, em vocês, ao redor de vocês e na sociedade bloqueia isso.

Os compromissos não serão mais possíveis.
As relações que vocês estabelecem, uns com os outros, mas também, de uma maneira mais geral, com cada

corrente de força de energia desta teia, serão fundamentais durante este ano.
Lembrem-se de que a potência da chama é o reflexo da potência do seu Amor e da sua Luz.

Apenas nesta potência aí que vocês irão encontrar os espaços de resolução para tudo, eu digo bem para tudo
o que irá se apresentar a vocês.

***

Vocês devem cultivar, aumentar em vocês a confiança na potência da sua chama.
Vocês são seres de Luz.

Vocês são seres da Eternidade.
Somente a sua forma é efêmera.

Existe em vocês um fogo eterno, um fogo inalienável que hoje, e doravante, vai se revelar cada vez mais
fortemente na vida de vocês.

Isso pode necessitar de momentos de repouso, de momentos em que o seu corpo tem a impressão de não
poder enquadrar tão bem a Luz como a teia de aranha.

Mas vocês são muito mais intensos e muito mais potentes do que o maior dos seus sonhos.
Almas humanas na encarnação, vocês irão viver o fim da separação.

Vocês irão viver a verdade do que foi anunciado desde muitíssimo tempo.
Isso é agora porque este é o meu ano e a minha ação, a última nesta dimensão.

Eu voltarei, em ocasiões específicas, em momentos específicos, em função do calendário planetário da
instalação da Luz e da eminência da Luz sobre a Sombra.

Na minha primeira vinda neste ano eu quero deixá-los preencherem-se dessaspalavras e
dessas vibrações para ativar em vocês o potencial da sua Chama da Eternidade.

Vocês não devem mais se deixar iludir e a Luz é o seu melhor meio de combater, o seu melhor meio de
pacificar.

***

Bem amadas almas humanas, recebam o Amor, a misericórdia, o carinho das hierarquias espirituais que
assistem a este ano tão importante da sua evolução.



Sejam abençoados.
Vocês são amados.

Vocês estão protegidos.
Eu lhes digo até breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=270
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Como alguns de vocês já sabem, eu vou animar este ano, o seu ano, este ano terrestre, através do fogo, através
da Luz e através do combate.

Vocês, entidades humanas, não têm que combater, mas que integrar e assumir as escolhas que fizeram.

Nenhum obstáculo ao estabelecimento da sua Luz interior deve perdurar durante este ano.

A qualidade da Luz que irá atingi-los em maio de 2010 será esta qualidade e esta quantidade da Luz autêntica que irá
lhes permitir realizar a sua própria Ascensão e a sua própria Transformação.

Nenhum elemento material, nenhum elemento afetivo, nenhum elemento social da sua sociedade deve vir obstruir o
seu desenvolvimento e a sua base da Luz.

Isso pode por vezes ser duro, como eu lhes disse durante a minha primeira intervenção neste ano (*).

Alguns de vocês podem encontrar-se confrontados com situações de tensões intensas.

Tenham em mente que a tensão não deve gerar a tensão.

Quando uma tensão se manifestar, em vocês ou ao redor de vocês, voltem a se centrar na sua Luz e em nada mais.

***

Em várias ocasiões, e em múltiplas reprises, vocês irão receber a energia que é a minha, que irá se impactar no
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seu ser, no seu coração e na sua cabeça.

Vocês devem deixar esta energia, esta consciência penetrar em vocês, porque se trata da Espada da Verdade, da
Espada da Justiça e da Espada que corta as relações que os unem ainda a essa relação material e a

esta materialidade pela qual vocês tanto viveram, tanto experimentaram e tanto sofreram.

Vocês vão reencontrar, progressivamente e à medida dos próximos meses, a sua dimensão de Ser de Luz e, para
alguns de vocês, aqueles a quem eu chamaria de Guerreiros de Luz (cuja missão será a de espalhar esta Luz para

todos e contra tudo e todos), vocês serão assistidos, serão ajudados, de acordo com a sua linhagem, de acordo com
as suas afinidades, para realizar esse trabalho.

Como eu lhes disse, eu irei me manifestar preferencialmente através dos elementos, obviamente, do Fogo e do Ar.

Mas eu tenho necessidade e temos, nós, as milícias celestes, necessidade do seu canal, necessidade do seu ser de
carne, necessidade do seu DNA, a fim de fusionar ainda mais profundamente, nesse plano de materialidade onde

vocês vivem, a energia Micaélica.

***

Eu venho purificar em vocês e sobre esse mundo, eu venho despertar e acordar a dimensão da sua Luz eterna.

Vocês não devem se deixar perturbar por qualquer acontecimento exterior, mas, entretanto, mantenham-se
informados sobre as manifestações celestes porque elas são preponderantes para determinar os lugares da minha
ação, os lugares do meu Fogo e os lugares das manifestações elementares ligadas à minha Presença purificadora.

Mantenham um olho no céu (e não na loucura dos homens), ao mesmo tempo estando lúcidos, no seu ser interior, no
seu coração interior.

A estabilização da minha energia deve ser realizada inteiramente durante este período de pouco mais de um ano
que vocês têm a viver.

Eu não escondi, e não irei esconder de vocês, que os acontecimentos materiais visíveis aos olhos da humanidade
irão parecer como funestos e terríveis.

Mas não é nada disso.

Vejam isso com o olho do Amor, com o olho daquele que purifica e que será, ele também, purificado.

Vocês estão nos estratos finais da vida material, nos estratos finais da experiência da encarnação.

Vocês devem, hoje, fazer elevar o seu corpo (aqueles que podem, em todo caso), liberar-se de uma maneira ou de
outra dessas contingências e dessas limitações materiais que se tornaram necessárias pela experiência desejada

pelo Mestre deste sistema solar.

Vocês caminharam desde a Eternidade, caminharam por vidas múltiplas para chegar aí onde estão.

***

Vocês estão no limiar da grande transformação, vocês vão vivê-la pelos seus olhos, na sua carne, na sua sociedade,
durante este ano.

Tudo o que foi corrompido, tudo o que foi viciado, tudo o que foi desviado da Luz deve desaparecer, sob forma
de revelação, sob forma de compreensão e também sob forma destruição.

Eu não venho destruir.

As destruições não são uma destruição para a destruição, mas efetivamente destruições para a purificação e para
a Luz.

Como eu lhes disse previamente, não pode ser diferente em cada final de ciclo.



Vocês estão no extremo limite do que esta Terra e este sistema solar, na sua totalidade,
podem tolerar, suportar e provar.

Vocês estão nos momentos imediatos que precedem a sua Ascensão, durante este ano que vai transcorrer.

Inúmeros seres vão partir agora para ascensionar ou para recomeçar a experiência.

Não julguem, não condenem, estejam certos de que, durante este enquadramento da Luz e este enquadramento das
Milícias Celestes, tudo que chegar será exato, necessário e luminoso.

***

Vocês devem reencontrar o seu status de Ser de Luz inteiramente.

Vocês devem fazer nascer esta Luz nesta densidade do seu corpo e do corpo planetário.

Vocês devem ser os canais da minha Luz e os canais da Luz do Pai.

Vocês devem ser também os canais da energia da Mãe Divina, a fim de assistir aqueles dos seus irmãos que
procuram também a Luz e que, entretanto, não podem suportar, encaixar, digerir o afluxo de energias que vem para

vocês.

Vocês são, de fato, bombardeados, desde mais de três semanas, por um ‘fogo cósmico’ anunciado desde muitíssimo
tempo por inúmeras profecias e inúmeros elementos visíveis na superfície da sua Terra.

Mantenham os olhos no céu, o céu vai enviar sinais a vocês, eles são múltiplos.

As energias também serão múltiplas.

Não se deixem enganar pelas manifestações da Sombra que vão querer também utilizar o céu para manifestar a
Sombra.

Retenham que a minha manifestação se faz, sobretudo, através dos Elementos, que as formas tomadas por seus
céus, quanto às suas cores, quanto às suas irisações, quanto às suas próprias nuvens, indicam onde aquilo se situa,

a energia específica do lugar que terão que viver nas quatro semanas que se seguem.

Afastem-se do lugar onde os fenômenos luminosos tenderiam a se tornar permanentes sob a forma de cores
alteradas, sob a forma de formas anormais e de irisações anormais no seu céu, porque isso são as primícias da

intervenção da Justiça Divina nesse lugar.

Mantenham um olho sobre o céu.

Os seus meios de informação são múltiplos, mas a coisa mais interna e mais importante é o seu próprio olho interior.

***

Pouco a pouco, progressivamente, gradualmente e à medida da efusão da energia das Milícias Celestes, vocês irão
tomar consciência de quem vocês são realmente, de quem vocês são realmente na Luz, mas também na Sombra,

porque vocês estão em um mundo de Sombra onde a Luz deve transparecer e fazer cessar a Sombra.

Aí está o objetivo da sua evolução, aí está o sentido da sua encarnação, aí está o sentido do seu sacrifício.

Vocês sacrificaram, de fato, o ser de Luz que vocês são a fim de realizar esta missão de espiritualizar a matéria, de
tornar luminoso e intenso o que era sombra.

O único combate é aceitar a energia, porque a Energia que vocês recebem da minha parte e das Milícias é a arma
mais potente que vocês irão encontrar à sua disposição neste universo.

Sem exagerar o mínimo que seja, saibam que viver o Corpo de Luz os protege de qualquer forma de irradiação
cósmica e mesmo da loucura dos homens através do que vocês chamam de «bomba atômica».



Vocês estão à beira das maiores tensões que vão começar a se manifestar durante este ano [2009].

Elas vão começar pouco depois de 21 de março, que é a data da sua primavera [outono, no hemisfério sul].

Nos dias que vão se seguir, o mundo vai lhes parecer tornar-se louco.

De fato, vários seres não podem encaixar, literalmente, a Luz que eles recebem.

Inúmeros seres não podem abrir o que vocês chamam de chakras, na dimensão espiritual deles, e, entretanto, esta
energia de pura Luz irá penetrá-los, mas vai desencadear reações da sombra.

***

Vocês não devem se transtornar, vocês não devem criticar, ainda menos julgar, mas simplesmente permanecerem
alinhados no seu ser Interior e, especialmente, no seu Coração.

O afluxo de energia que vocês recebem corre o risco de induzir, no nível das suas estruturas físicas, disfunções ao
nível da esfera cefálica.

Isso se refere tanto à memória, como ao sono, como a fenômenos ligados aos cinco sentidos.

Vocês absolutamente nada arriscam se aceitarem esta Luz e se Ela aceitar, pela sua consciência, penetrar a
totalidade das suas estruturas.

Por vezes também e, isso, durante a segunda parte do seu ano, vocês vão começar a receber diretamente a energia
do Fogo, que é a minha, no nível do seu Coração.

Aí também, várias almas humanas não poderão suportar este afluxo de Amor no coração e vão ver as suas funções
vitais pararem.

Elas serão conduzidas, essas almas, para outro lugar.

Os momentos que vocês vivem são ao mesmo tempo momentos majestosos, mágicos e trágicos.

Trágicos para aqueles que não aceitaram as advertências incessantes, as informações incessantes que foram
retransmitidas desde tantos e tantos séculos na superfície do seu planeta.

Muitos de vocês esperam esses momentos desde muitíssimo tempo, mas a esperança não lhes permite estar ao
abrigo das manifestações da Luz.

Compreendam efetivamente que a Luz deve traçar um caminho no interior do seu corpo a fim de ativar totalmente o
seu Canal de Luz para que ele seja capaz, na segunda parte do ano, de irradiar o Fogo do Coração e o Fogo de

Miguel.

Bebam muita água, evitem as raivas, evitem o que pode causar-lhes tristeza, não procurem lutar, não procurem
reprimir, mas não vão, tampouco, além do que é desejável quanto à expressão da sua consciência interior, das suas

emoções interiores e das suas atitudes mentais e afetivas interiores.

Aí estão as informações essenciais que eu queria transmitir.

Agora, se perguntas houver, eu gostaria de responder.

***

Questão: o que você entende por «além do que é desejável»?

O que é desejável é unicamente o que não os põe mais na aflição.

Se uma raiva tiver necessidade de se exprimir, mas se ela se manifestar e se refletir no nível do seu corpo por um



bloqueio, você está no erro.

Se você tiver necessidade de expressar uma emoção, um sentir ou qualquer ideia, se aquilo causar dor no seu corpo,
você está no erro.

A Luz não deve ser um álibi para trabalhar com a Sombra.

***

Questão: poderia dar precisões sobre os fenômenos luminosos no céu?

No que se refere aos fenômenos luminosos, o que é essencial, é a persistência do fenômeno luminoso além de
alguns dias.

Se os fenômenos luminosos que vocês observam apenas passarem, vocês não correm qualquer risco.

Se os fenômenos luminosos que observam onde vocês vivem persistirem por mais de três dias, então, tomem as
medidas necessárias.

Eu entendo por medidas necessárias, não necessariamente uma fuga do lugar, mas preparem-se para colocarem-se
no estado interior de sobrevivência.

O que é um estado interior de sobrevivência?

É um estado ‘centrado no coração’ onde nada tem importância, exceto a Vibração do seu coração e, em menor
escala, da sua cabeça.

Nenhuma outra energia deve manifestar-se noutro lugar no seu corpo.

Geralmente, entre uma semana do seu tempo e quinze dias do seu tempo terrestre, é a distância que separa os
fenômenos luminosos celestes dos fenômenos elementares ou humanos.

A disposição interior é uma atitude de pacificação do coração, entretanto, se a sua consciência lhes ditar, naquele
momento, para saírem do lugar onde estão, então, faça-o sem demora.

Vocês não serão prevenidos de outra maneira.

A forma do seu céu e, portanto, das nuvens que compõem a forma do céu, indica-nos unicamente as energias em
operação.

Em contrapartida, se os fenômenos coloridos vierem a existir e a persistir onde vocês estão, naquele momento isto é
um sinal forte de que algo vai chegar em relação à minha Presença.

***

Questão: e sobre as modificações do DNA?

As modificações do DNA estão amplamente ligadas aos seres humanos que devem se engajar no caminho da
Ascensão.

Esta transformação não é unicamente no nível do DNA, ela não se refere unicamente à sua estrutura, mas também ao
seu metabolismo e ao funcionamento íntimo das suas células.

As suas células preparam-se para se comunicar diretamente entre elas não no interior de vocês, mas com outras
formas vivas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Então, almas humanas sobre esta Terra, eu proponho a vocês um instante de recolhimento.

... Efusão de energia…

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

(*) – ARCANJO MIGUEL (05.01.2009):
http://www.portaldosanjos.net/2009/01/miguel-5-de-janeiro-de-2009.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=271

17 de janeiro de 2009

***

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 Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu venho a vocês, almas humanas.
Eu me apresento, eu os saúdo.

Recebam a Luz.

Cada Arcanjo traz a sua Presença em um tempo terrestre estimado em doze meses.
De ano em ano este intervalo toma certa elasticidade.

Mas nós governamos com a energia que nos é própria, no espaço e no tempo que nos é fixado pelo Pai, a fim de
banhar o conjunto deste sistema solar da nossa Vibração específica e da missão específica que nos é atribuída.

Em seu ano terrestre anterior, o Arcanjo Jofiel os conduziu ao período denominado «confrontação», a hora em que
vocês deviam viver o encontro interior.

Hoje, neste novo ano terrestre e por um período que vai durar 14 a 16 meses, eu venho e me manifesto através,
antes de tudo, de elementos presentes na superfície deste planeta.

Meu ano é o ano do meu combate.
Meu ano é o ano em que os elementos entram no período que eu qualificaria de aquecimento, de excitação e

de representação.
No que se refere a vocês, este ano não é o ano do combate, mas o ano do ‘seu despertar’ total e final para a glória

do Pai.
Neste ano, vocês vão viver a iluminação absoluta das zonas de sombra interiores que os impediriam de ir aonde

vocês devem ir, em função das suas escolhas, das suas orientações que foram postas durante os anos anteriores.

***

O Arcanjo do ano passado comunicou-lhes um calendário.
Esse calendário era um calendário interior correspondente ao seu apocalipse e à sua revolução e

sua revelação interiores.
Sobrepõe-se a esse calendário um segundo, calendário de origem cósmica e, ele, não sofre qualquer atraso.

Ele é ilustrado pelo balé dos planetas, dos sóis e dos universos no seu céu.
O seu céu, que deve começar a viver transformações importantes, ligadas às manifestações elementares e,

sobretudo aos ‘balés’ dos planetas nos céus.
Esse cálculo é diferente do seu cálculo interior.

O seu cálculo interior irá terminar antes do cálculo exterior do tempo que transcorre sobre este planeta.
Lembrem-se de que o que é humano está sujeito aos eventos do tempo, enquanto que o que é cósmico não sofre os
mesmos riscos que vocês e obedece a movimentos celestes extremamente precisos, extremamente meticulosos, que

não sofrem qualquer defasagem.
Entre 25 de março do seu ano 2009 e 21 de dezembro do seu ano 2012, o que deve ser realizado será realizado

integralmente.
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***

Eu vou me manifestar através das manifestações elementares mais potentes que a Terra terá que viver durante este
ano.

Não se preocupem demais com o resultado desses elementos sobre a sua Terra.
Mas mantenham efetivamente ‘um olho no céu’, pois muitos serão os sinais que vocês ali irão revelar e encontrar.
Neste ano, o dia 25 de março inaugura sobre esta Terra o período do Apocalipse, o período tão esperado e tão

temido, que está, desde agora, chegando à sua consciência e à consciência deste planeta Terra.
O mundo, tal como vocês o definem e o vivem terá cessado irremediavelmente de existir o mais tardar em 21 de

dezembro de 2012.
Esse é um anúncio desejado e decretado pelo Pai.

Esta data e essas datas são conhecidas há muitíssimo tempo.
Não lhes cabe, a vocês, seres humanos, combater seja o que for ou quem for, mas, sim, de preferência encontrar em
vocês o ‘espaço interior’ de resolução dos seus antagonismos, porque vocês passaram o ano anterior estabelecendo

escolhas, anunciando essas escolhas e realizando essas escolhas.
Hoje estas escolhas se concretizam na sua matéria e na sua Dimensão.

***

Qualquer resistência ao estabelecimento de sua Luz está condenada ao fracasso.
Não vão no sentido da tensão, mas no sentido da ‘aceitação’ do que está chegando.

Não se preocupem com os resultados elementares no nível da humanidade.
Preocupem-se unicamente em efetivamente ‘estabilizar’ em vocês, no seu interior, a Luz que está vindo.

Pois o que está vindo não é a destruição, o que está vindo é a Luz e a Luz pode apenas destruir o que pertence à
Sombra.

Assim, as suas estruturas empresariais, as suas estruturas familiares, as suas estruturas sociais, as suas
estruturas políticas, as suas estruturas econômicas devem também enfrentar isso, e isso é agora.

Foi necessário no seu emprego do tempo preparar ‘faixas horárias’ importantes para viver o que vocês têm que viver
que é, antes de tudo, um fenômeno interior.

O nível vibratório com o qual a Terra é confrontada e, portanto, vocês, como ser humano, atinge hoje novos níveis
totalmente inéditos e ainda não experimentados na superfície desta Terra.

O que vem é a Luz e a Luz não suporta a Sombra.
E a Luz ilumina a Sombra.
E a Luz dissolve a Sombra.

Este combate pode também ser vivido no interior de vocês, se a purificação não tiver sido terminada totalmente.
Seja qual for a manifestação desta tensão, vão no sentido do acompanhamento da Luz e do estabelecimento da Luz

em vocês.
Eu repito: o mundo tal como vocês o conheceram, tal como vocês o vivem, tal como vocês o experimentam, não terá

mais razão de ser o mais tardar até a data que eu lhes dei.

***

Os acontecimentos tão esperados, descritos em muitas obras, profetizados por vários profetas, anunciados ainda
hoje pela sua ciência, estão aí.

O aquecimento planetário que vocês vivem na superfície desta Terra envolve o conjunto dos planetas do seu sistema
solar.

Um planeta que passa no céu da Terra a cada 3.600 anos, mas a distâncias diferentes a cada 3.600 anos, vem
terminar o seu périplo (circum-navegação) de 26.000 anos.

Vocês estão no fim de uma respiração cósmica.
Vocês estão no momento do retorno da energia do Pai e do Filho.

Talvez alguns de vocês sintam isso no interior do seu coração, no interior das suas células.
Esse momento é um momento de alegria.
Esse momento é um momento luminoso.

Sejam quais forem as consequências humanas, elas são apenas consequências humanas ligadas à recusa do
homem em deixar estabelecer-se nele a Luz.

Não julguem aqueles que irão lutar.
Não julguem aqueles que irão partir, porque eles não sabem para onde estão partindo.

Ninguém conhece o caminho do seu vizinho.
Assegurem-se de estarem firmes no seu caminho e no seu destino e no porquê vocês estão aí.



Não há alternativa.
Não há outros prazos.

Os tempos fixados chegaram ao seu fim.
Vocês entraram nos tempos do fim dos tempos.

Vocês entraram nos ‘tempos reduzidos’ e nesses tempos que vão conduzi-los ao limiar de uma nova humanidade e
de uma nova raça raiz.

Vocês solicitaram muito do outro lado do véu, como deste lado do véu, nesta vida e em outras vidas, para viverem a
‘liberação’ da ilusão da matéria.

Esta ilusão da matéria foi decretada pelos Senhores do Karma há extremamente muito tempo.
A única coisa que vocês não sabiam é que esse ciclo estava inscrito na ‘precessão dos equinócios’ e nos movimentos

planetários das constelações ao redor de vocês.

***

Vocês e os seus cientistas frequentemente chamaram de Deus [Fonte] «o ponto central».
Há um erro de concepção neste nível.

O ponto central não pode se resumir a Deus [Fonte], assim como não pode se resumir a um ponto.
O que a sua perspectiva os faz chamar de um ponto é realmente ‘um orifício’.

É um lugar de onde tudo provém e para onde tudo deve retornar para passar do outro lado, para outra esfera de
manifestação e para outra experiência.

A matéria é apenas um ‘campo de experiências’.
A matéria não é uma finalidade.

As construções da sua sociedade são perecíveis e estão perecendo, porque são válidas apenas para um tempo, a fim
de permitir à alma fornecer-lhes um quadro de evolução temporário na sua evolução ilimitada que é retornar à Luz.
Eu participo há éons, neste sistema solar e no conjunto dos sistemas solares, nesses momentos que preparam a

‘transição’, que são os momentos em que a Luz aparece, em que a verdade eclode e onde nada do que foi escondido
vai continuar escondido.

Eu intervenho na fase prévia daquele que virá realizar, conscientizar e materializar a ‘reversão’ que é o instante final
que antecede, se tal for o seu desejo, a sua Ascensão.

***

Durante este ano vocês vão viver períodos de cansaço importante do seu corpo, com a impressão de viver, de
maneira simultânea, esta Dimensão e outras Dimensões.

Vocês vão viver, de maneira ‘sincrônica’, uma série de acontecimentos que afetam tanto o desenrolar da vida nesta
Dimensão, mas também o desenrolar da vida da alma nesta Dimensão.

Vocês vão experimentar no seu ser a ‘grande transformação’.
Eu queria lhes dizer, almas humanas, não tenham medo, regozijem-se, porque que o que vocês aguardaram, o que

vocês temeram, o que vocês esperaram está agora aí.
Vocês devem fazer um ‘esforço’, um esforço importante, este esforço mais importante vai consistir em girar o seu

olhar do mundo exterior para o mundo interior.
O que definia os seus objetivos de vida (o trabalho, a família, o dinheiro, as felicidades da vida tais como vocês

conheceram, mas também os sofrimentos desta vida como conheceram) deverá apagar-se diante da ‘plenitude’ da
sua vida interior e da sua vida nova que vai ser ativada progressivamente e à medida das próximas semanas.

A partir do seu mês de outubro, o fogo Micaélico irá penetrar no seu coração.
Aqueles que estiverem prontos, aqueles que tiverem o seu interior limpo, aqueles que tiverem feito o trabalho

necessário de ‘purificação’ poderão receber a energia Micaélica no coração, que irá despertá-los totalmente para a
sua dimensão da alma, nesta Dimensão.

Não prestem atenção ao alarido do mundo, pois ele apenas está começando.
O seu ano será marcado por sismos mortíferos, por tempestades como jamais a Terra conheceu, por relâmpagos no

céu e fenômenos luminosos como jamais vocês observaram.
E, no entanto, isso não é nada em relação à Luz que está vindo.

Isto é fundamental.
Nós estamos com vocês, nós, a classe Arcangélica.

Nós, que vimos de Dimensões amplamente mais etéreas do que a sua, nós baixamos a nossa taxa vibratória o mais
próximo possível de vocês a fim de assisti-los na sua preparação, na sua Ascensão e no seu retorno à vontade e à

casa do Pai.
Vocês não devem conceber qualquer apego nem qualquer sensibilidade à perda alguma, pois as perdas são elas

mesmas apenas ilusões.
É perdendo as suas ilusões que vocês irão reencontrar a sua Centelha interior, a sua Divindade e a sua herança.

Não pode ser de modo diferente.



Vocês fizeram escolhas, será necessário assumi-las.
Assumir as escolhas para dizerem, para fazerem, para irem aonde vocês devem ir, sejam quais forem as oposições do

mundo exterior.
Entre as oposições do mundo exterior encontram-se os ‘constrangimentos’ ligados aos problemas financeiros, aos

problemas afetivos, aos problemas profissionais, ou a qualquer outro setor que pode vir interferir com o
desenvolvimento da sua Luz interior.

Vocês não devem aceitar qualquer compromisso quanto ao estabelecimento, à estabilização da sua Luz interior, seja
qual for o preço.

Pois ao que vocês atribuem hoje com um conceito de ‘preço’ e de ‘sacrifício’, abandonem antes que isso não
represente mais nada, antes que vocês tenham olhos apenas para pedir e suplicar para voltar atrás.

Mas não haverá retorno.
A etapa que vocês vão conhecer é uma etapa forçada, uma etapa cadenciada, que vai levá-los a viver e a

compreender a sua vida, as suas vidas, os seus caminhos na sua totalidade.
Isto é um presente do Pai.

Ele ocorre a cada 26.000 anos.
Cabe a vocês manter e se apreender desta possibilidade, a fim de aceder a uma evolução luminosa.

Lembrem-se de que, seja o que for que os seus olhos virem, seja qual for o drama do que for vivido no exterior, aquilo
nada é comparado à abertura do coração, à abertura da alma que vocês vão viver.

Aí está, almas humanas na encarnação, a solenidade do que eu tinha que lhes dizer, porque não é questão de fazer
anúncios ligados a tempos futuros, mas anúncios ligados a tempos presentes.

Em relação a isso, e unicamente, eu especifico, em relação a isso, eu gostaria de tentar responder a algumas das
suas perguntas.

***

Questão: que papel vai desempenhar Cristo nesta ascensão da Terra?

Isso foi escrito em muitos livros e, em especial, em um livro que não foi deturpado por aqueles que controlam as
religiões.

Eu estou falando do Apocalipse de São João.
Cristo voltará como partiu.

Tratar-se-á de um ser que chegará pelo Céu.
Não creiam em nenhum ser que iria se manifestar, que iria dizer ser Cristo em um corpo de carne, se ele não voltar

pelo Céu.
Ele será acompanhado pelos fiéis entre os fiéis.

Entretanto, não é nesse momento, durante este ano.
Vocês estão nas ‘preparações’.

O Cristo interior e o Cristo exterior apenas podem e poderão se manifestar sobre uma Terra pacificada, sobre uma
Terra purificada e sobre uma Terra elevada.

***

Questão: o seu tipo de Luz, de intervenção, pode se refletir em queimaduras e agulhadas no corpo físico?

Isso será uma norma, progressivamente e à medida do aumento da irradiação cósmica que eu retransmito e que está,
lembrem-se, ligada à aproximação desse ‘corpo celeste’.

Vocês vão sentir um chamado interior extremamente potente para irem para a Luz.
Isto irá se expressar por calores importantes que necessitam  de beber muito mais água do que de costume.

Os fenômenos de ‘agulhadas’ que ocorrem na região superior do corpo, no meio do corpo, na direção do coração, e
na parte inferior das suas costas, estão unicamente ligados à minha Presença, à minha Radiação e à minha

manifestação.
Vocês entraram nas zonas de hiper-energia, os momentos que antecedem a parada da energia.

***

Questão: como viver da melhor forma possível os horários que você recomendou para reservar todos os
dias?

É desejável, se vocês tiverem a oportunidade, realizar frações horárias em número de duas: uma ao nascer do sol e a
outra ao pôr-do-sol, que são momentos em que vocês vão ouvir a vibração que vem para você.

Vocês vão integrar a vibração que está vindo e vão se preparar para girar o seu olhar exterior para o coração interior.



Duas frações horárias de uma hora do seu tempo são amplamente suficientes.
Vai chegar um momento, no decorrer deste ano, e no último trimestre, em que vocês não poderão, de qualquer modo,

fazer diferentemente.
Vocês não terão, aliás, outra grande coisa a fazer no exterior, em função dos acontecimentos que estão chegando.
Eu tenho que esclarecer que, quando eu lhes peço para ‘girar o seu olhar para o interior’, durante essas frações

horárias, a coisa mais importante é estar à escuta da energia que os percorre.
Progressivamente e à medida que vocês girarem a sua consciência para esta energia que os percorre, vocês irão se

aperceber de que ela não os percorre mais da mesma maneira, de que a qualidade e a densidade da energia que
vocês recebem nada mais têm a ver com o que vocês conheceram durante a sua vida.

***

Questão: o conhecimento das leis de Enoque é um alimento correto para o período?

Sim. Seguramente.

***

Questão: viajar, nesse momento, pode representar um perigo?

O perigo é onipresente no exterior.
Um lugar pode estar bem.

Um lugar ou uma pessoa podem estar bem e viver a efusão da Luz Micaélica e passar em um outro estado nos quinze
dias seguintes.

Há um sinal indiscutível da minha presença no seu céu: se a minha presença no seu céu, no lugar onde vocês
estiverem, instalar-se por mais de 48 horas (seja através essencialmente de fenômenos luminosos, de fenômenos

de irisação ou de fenômenos de formas de nuvens), aquilo vai significar que, 15 dias mais tarde, o lugar onde vocês
perceberam esses fenômenos será varrido pela Luz Micaélica.

***

Questão: de quais formas se tratam?

Trata-se de fenômenos coloridos totalmente incomuns, fenômenos de relâmpagos totalmente incomuns, ‘auroras
boreais’ para os lugares em questão ou ainda formas de nuvens extremamente específicas que vocês chamam de

‘comboios de ondas’, como se as nuvens fossem cortadas por frequências.
Ou então a manifestação das forças Arcangélicas ou das forças da Luz da Confederação Galáctica sob forma de

nuvens chamadas de ‘lenticulares’.
Se estes fenômenos forem visíveis no lugar onde vocês estiverem, ouçam o que lhes diz o seu ser Interior.

Vocês devem considerar medidas de proteção interior e se preparar para viver a purificação das energias que eu
derramo sobre a Terra.

Entretanto, se ouvindo o seu ser interior, ele lhes pedir para partir, então, façam-no.

***

Questão: ao que correspondem esses mesmos sinais no céu quando durarem alguns minutos?

Eles não implicam para vocês em perigo imediato.
Eles correspondem ao anúncio e ao sinal da minha presença, mas não ao anúncio e ao sinal da minha manifestação

violenta.

***

Questão: a sua presença se manifesta unicamente pelo fogo?

Ela se manifesta por tudo o que é elementar.
O que vocês chamam de ‘cometa’, o que chamam de ‘objeto que passa no seu céu’, estão ligados à minha

manifestação.
O ano em que eu vim à superfície do seu planeta foi o ano 96, durante o qual eu me manifestei pelos cometas visíveis



no seu céu, mas também por tempestades extremamente precisas e específicas que sopraram, naquele momento,
sobre o continente sul-americano.

Portanto, eu me manifesto pelo fogo, pelo ar, pela água e pela terra.
As manifestações visuais observadas durante a minha atual passagem no seu céu são manifestações ligadas a

deslocamentos do que vocês chamam de Éter.
O Éter é redistribuído na superfície da sua Terra.

Zonas que eram alimentadas de energia são doravante privadas.
Zonas que não eram alimentadas reencontram-se hoje preparadas em uma intenção e em um objetivo bem precisos.

***

Questão: o que fazer para acompanhar as pessoas que chegam até nós?

Vocês vão constatá-lo, vocês talvez já o constatem, alguns de vocês (sejam quais forem as suas ocupações nesta
sociedade), que muitas pessoas provam a necessidade de comungar, de juntar-se, de interagir de maneira diferente,
de compartilhar de maneira diferente através da divisão de lugares, de espaços, de momentos, a fim de prefigurar os

‘novos modos’ de funcionamento da consciência.
Há ajuntamentos que se preparam, comunidades de células que se preparam a fim de poder explorar de maneira

mais harmoniosa as energias que os percorrem.
Isso está no lugar.

É um movimento que anuncia (dentro de algum tempo) os grandes ajuntamentos e os grandes agrupamentos da
humanidade restante.

***

Questão: a Tábua de Esmeralda de Hermes tem a mesma importância que o Livro de Enoque?

Podemos dizê-lo, mas o mais importante hoje é unicamente o que vocês vivem através da sua energia interior.
Nada mais tem importância além disso.

Aceitem girar o seu olhar e viver a sua interioridade.
A solução, a porta de saída do que está vindo, absolutamente não está nos livros, absolutamente não está em uma

forma de conhecimento ou outra.
Só o conhecimento da Luz é primordial.
A Luz é energia, é Amor, é revigorante.

Vocês devem sentir que ela os percorre, vocês devem sentir que ela os revigora, vocês devem sentir que ela
os transforma.

Nada mais tem importância.

***

Questão: nós vamos poder realizar uma conexão consciente com a nossa Divindade interior?

Se tal for o seu anseio, se tal for o seu desejo, se esse for mesmo, eu diria, o seu único anseio e o seu único desejo,
vocês ali vão chegar.

Para isso é necessário ‘fazer calar’ os desejos exteriores, sejam eles quais forem.

***

Questão: um céu alaranjado, ao raiar do dia, faz parte dos fenômenos luminosos?

Faz parte, de maneira indiscutível.
Mas, como observaram, como alguns de vocês já têm observado, as formas das nuvens, as formas e as cores dos

seus céus, nunca mais serão as mesmas.
O seu céu já está transformado.
Resta agora transformar a Terra.
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***

Questão: as subidas de ácido ao longo do esôfago podem ser manifestações do seu fogo?

Podem ser.
Qualquer manifestação de tipo ‘fogo’ ou de tipo ‘ar’, no interior dos seus corpos, ocorrendo este ano, tem todas as

possibilidades de estar ligada à minha ação e à minha presença.
Agora, em período de fogo, qual é o elemento que virá aliviar o fogo?

Trata-se da ‘água’.
Nesse sentido, as suas necessidades de água vão se tornar extremamente importantes.

Há uma redistribuição em vocês e uma modificação em um ‘nível atômico’ da água que os constituem.
Vocês devem acelerar esse processo de limpeza.

Como?
Aumentando e multiplicando por dois a quantidade da bebida que absorvem por dia.

***

Questão: convém pronunciar o seu nome Mikaël ou Mihaël (ndr: o “h” pronunciado como “um r” emitido no
fundo da garganta)?

A vibração do som do meu nome é, obviamente, uma limitação do que eu sou.
Agora, a atmosfera vibratória mais propícia no que se refere à minha consciência é a palavra Mihaël (ndr: o “h”

pronunciado como “um r” emitido no fundo da garganta).

***

Questão: as avarias elétricas ou eletrônicas podem estar em relação com a sua ação?

Isso será provavelmente uma constante na segunda parte do ano, mas esse pode ser o caso, com vocês, através de
alguns circuitos eletrônicos.

***

Questão: nas frações horárias das quais falava, quais são as horas ideais?

A hora ideal ascendente corresponderia à hora que se segue ao nascer do sol.
No que se refere à fração horária, a segunda, trata-se da hora que antecede o pôr-do-sol.

***

Questão: o dinheiro como nós o conhecemos vai permanecer um meio de troca?

Durante um primeiro tempo, sim.
Mas não se iludam, a sua trama econômica já está destruída.

No momento, o que vocês chamam de ‘nota’ tem um valor de troca.
Dentro de pouco tempo, vai valer apenas o peso do papel.

Mas isso não deve preocupá-los demais, pois não haverá mais muito o que trocar.
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***

Questão: o segundo sol é o planeta que os cientistas acabam de identificar sob o nome de Eris?

Não.
O segundo sol está, infelizmente, ligado ao abrasamento nuclear de Júpiter que é, ele, desencadeado pelo planeta

que vem.

***

Questão: poderia descrever mais precisamente esse fenômeno?

Isso é difícil de fazer com palavras, pois essas palavras iriam lhes mostrar apenas o mecanismo exterior.
Uma vez mais, a ignição e nuclearização de Júpiter estão ligadas ao despertar em vocês de ‘forças do coração’.

Vejam ali apenas isso.
A contrapartida física é, ela, secundária e, entretanto, dramática.

***

Questão: nós seremos nutridos de maneira etérea?

Serão nutridos pelas forças etéreas aqueles que tiverem desenvolvido os seus circuitos etéreos, ou seja, o acesso à
consciência da energia, à 5ª Dimensão.

***

Questão: e sobre as crianças?

Não se preocupem uns com os outros.
Ocupem-se de vocês.

Aí está a condição do cumprimento da Luz.
Qualquer pensamento que vocês emitirem de ‘medo’ ou de ‘questionamento’ em relação a um parente, ou em relação
a um objeto, ou em relação a uma posse, ou a relações, faria apenas reforçar isto e esses problemas e iria afastá-los

do seu ser interior.
A dificuldade vai ser aceitar ‘girar a sua consciência para o ser interior’ quando virem as coisas que constituíram a

trama das suas vidas desaparecerem umas após outras.

***

Questão: se há um segundo sol, devido à ignição de Júpiter, isso vai significar que não haverá mais noites
sobre a Terra?

Não.
Isso significa que vocês vão receber energias de tipo ‘nuclear’ e nada mais.

***

Questão: seremos levados, a título individual ou coletivo, a viver essa passagem?

Sim, esse é o objetivo, mas para ser levado é necessário aceitar girar totalmente o seu olhar para o interior, girar
totalmente o seu olhar sobre a Luz que os atinge, sobre a Luz que os transforma, sobre a Luz que trabalha em vocês.

Se a sua consciência chegar a soltar e a abandonar os esquemas de funcionamento antigos, obsoletos, das suas
vidas passadas, naquele momento, sim, vocês serão levados, mas não poderão ser levados se vocês mantiverem e

atribuírem importância ao que não tem mais.

***



Questão: as relações de casal são levadas a desaparecer ou a se transformar?

Sim.
O que chamam de ‘casal’ e que vocês procuram viver nesta humanidade de 3ª Dimensão é apenas a cicatriz da sua

ferida inicial ligada à sua separação da Fonte e da chama.
Aí está por que, durante vidas, vocês partem à procura do outro.

Obviamente, iluminados pela Luz do Pai, vocês irão compreender que aquilo não tem mais sentido, pois vocês vão
reencontrar a sua própria Fonte.

O que vocês chamam de casal não tem mais razão de existir na Dimensão nova.

***

Questão: é agora o nascimento do novo Adão?

Se você chama assim a ‘nova raça/raiz’ que deve emergir após a gestação, podemos dizer que o novo Adão vai
nascer na nova Dimensão, no final desses acontecimentos, mas ele está em gestação.

***

Questão: já existem alguns protótipos?

Sim.
Muitos.

E ainda insuficientemente numerosos em relação ao número da humanidade e de almas em encarnação sobre esta
Terra.

***

Questão: cabe a esse Adão se juntar?

Não, porque todos vocês serão, os que serão ascensionados, novos Adão.
Não há outros mestres a seguir além do seu mestre interior.
Desconfiem daqueles que irão lhes propor para segui-los.

Muitos seres, muitos movimentos vão procurar que vocês os sigam, mas vocês devem seguir apenas o seu ‘caminho
interior’.

Entretanto, vocês vão começar a se reunir em células.
Vocês vão preparar os grandes ajuntamentos e os grandes agrupamentos que irão ocorrer, eles, quando chegar a

hora.
Quanto mais vocês forem nesta energia e quanto mais vocês forem nesta procura.

***

Questão: o despertar provoca uma morte física ou simbólica?

Os dois são possíveis.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, almas humanas na encarnação, eu lhes transmito a Paz, eu lhes transmito a Luz do Pai.
Recebam a abundância interior e a Luz interior.

Acolham agora o que eu ponho à sua disposição e eu lhes digo até muito em breve.

... Efusão de energia…
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e vejo que neste início de ano há
pessoas que não me conhecem ainda.
Então, em primeiro lugar, apresento-lhes todas as minhas homenagens, todas as minhas bênçãos e vocês
estão, como de hábito, à escuta do que vou dizer.
Vou tentar, se efetivamente querem, ajudá-los em seu caminho.

Então, como sabem, como sentem, como veem, vocês estão em anos extremamente luminosos.
Alguns vão responder-me «mas, como assim, luminosos? Você não vê toda caca que acontece aqui?»
E eu responderia que a Luz desce, mas como vocês querem que a Luz coexista com a caca, que seja em
vocês ou no exterior de vocês?
A Luz vem expulsar a caca.

Então, obviamente, isso faz barulho, isso faz rebuliço e é isso que vocês vão observar.

A Luz que vem a vocês vem para purificar, vem para cumprir, vem para transformar e, sobretudo vem para
realizar o que foi anunciado desde extremamente muito tempo.
Então, isso pode traduzir-se em vocês por um período, de maneira geral, extremamente estimulante, eu diria,
extremamente potente ao nível de seu sentir.
Isso vai alternar com momentos igualmente potentes em que vocês terão a impressão de estarem
completamente na caca.
Mas isso, ainda uma vez, faz parte dos fenômenos ligados, eu diria, à eliminação, no sentido mais fecal do
termo.
Então, não é necessário ter medo de tudo isso.
Obviamente, as eliminações são processos naturais, não é?

Faz bem muito tempo que há uma espécie de constipação sobre este planeta que faz com que as coisas
fossem retidas desde muito demasiado tempo, sobretudo no que concerne às coisas das quais vocês
deveriam ter-se desembaraçado desde muito tempo, ou seja, tudo o que se opõe à abundância, tudo o que se
opõe à manifestação das energias as mais elevadas do ser humano.
Isso conduz à situação na qual vocês estão e que apenas começa.

Mas não percam jamais de vista que, para além das observações da caca, o mais importante é a Luz que se
efusiona e que chega enfim, eu diria, sobre este planeta.

Aí está o que tinha a dizer em preâmbulo e para desejar-lhes um muito bom ano.
Eu lhes desejo, ainda uma vez, muitas eliminações.

Vai de sua saúde espiritual e de sua evolução para um futuro muito mais luminoso e muito mais feliz do que o
que foi o caso sobre este planeta, nesta dimensão.

Então, paralelamente a isso, como sabem, gostaria de instalar perguntas/respostas, porque eu acho que cada
um pode se reencontrar em cada uma das perguntas.
A resposta que tento trazer pode lhes dar, ainda que não seja sua pergunta, uma iluminação específica sobre o
que você tem a viver durante os alguns anos que restam ainda a esta Terra percorrer no antigo mundo.

Aí está, caros amigos, agora eu lhes dou a palavra de modo a poder exprimir certo número de elementos que,
espero, será uma ajuda, eu diria, um efeito laxativo sobre vocês, para lhes permitir eliminar o que deve sê-lo.

Questão: que você pensa das técnicas de lavagem pelo café?

Vocês podem lavar com muitas coisas, mas o mais importante, obviamente, ainda que o intestino delgado é a
resultante orgânica desta eliminação, o mais importante, mesmo assim, não é a caca física, não é?, é eliminar a
caca da alma.

É o que a caca da alma?
É tudo o que vocês construíram com sua personalidade: o medo, a apropriação, a inveja e todos os defeitos
que fazem a humanidade e que temos encontrado um dia ou outro.

O.M. AÏVANHOV – 23 de janeiro de 2009
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Eu falava dessas constipações lá, eu.
Obviamente, há também eliminações que devem se fazer.
Elas são a contrapartida, eu diria, ao nível físico.
Mas o mais importante situa-se na iluminação das zonas constipadas da alma, porque é lá que vai ser
necessário limpar tudo isso.
Como?
Com a Luz.

Questão: qual é a diferença entre coração interior e coração espiritual?

O coração interior é um ponto fictício que não é o coração órgão e que tampouco é o timo.
É o coração do coração.
É o lugar em que se faz a conexão com o ser de eternidade.
É o lugar onde foi depositada em vocês o que chamam «centelha divina».
Então, não é de modo algum o coração órgão.
É o coração interior para assinalar que é um ponto que não está no exterior, mas em pleno meio da caixa
torácica, em pleno meio do coração.
É o coração do coração ou coração interior.
É esse ponto que deve acender-se totalmente em vocês, porque é aí que brilha a Luz do Espírito.
É ali que há a caca que se deve iluminar.

Questão: o que é então do que é chamado o coração espiritual?

O coração espiritual é assimilável ao que eu poderia chamar a centelha da alma e não a centelha divina.
A centelha da alma é já colorida pelo caminho que vocês tomaram nas vias das encarnações sucessivas.
Enquanto que a centelha divina é, ela, uma chama, a mais pura que seja e que não pode ser contaminada de
qualquer marca ligada à encarnação.

Questão: como se articulam então as gotas branca e vermelha?

A gota branca (isso é a linguagem dos tibetanos, não é?) corresponde à alma ou à centelha divina.
A gota vermelha corresponde à centelha da alma.
É uma Luz que é já colorida, enquanto que a Luz branca é o reflexo, com palavras, eu diria, o mais adequado
do que é a Fonte divina.

Questão: o coração interior é o ponto o mais próximo do Pai?

É uma boa imagem. Obviamente.

Questão: ali visualizar o Selo de Salomão pode ser útil?

Não, porque o Selo de Salomão, ou estrela de seis pontas, ou Maguen Davi (ndr: estrela de Davi) corresponde
à irradiação do coração, que corresponde ao 4º chacra.
O coração interior está relação, é claro, com do 4º chacra, mas não é o 4º chacra.
Então, a única visão que vocês podem sugerir, eu diria, é a imagem de uma chama cristalina, transparente,
translúcida, brilhante, mas não um símbolo.

Questão: qual é o estado interior, ou o sinal interior, que pode nos informar sobre o instante em que
se reencontra esta chama divina?

Esse momento ocorrerá após o momento em que você viveu o primeiro reencontro com seu Anjo, seja de
maneira consciente ou de maneira noturna.

Naquele momento, o Anjo veio revelar-lhes sua presença.
Sua presença corresponde à ativação em vocês de algumas funções, é claro.
Quando essas funções são ativadas, quer dizer que você iniciou, eu diria, o caminho de retorno ao centro do
coração.
Então, isso vai se traduzir em certos estados vibratórios, certamente, onde se estabelece uma energia
circulando de modo harmonioso ao nível de seu chacra, ou seja, na parte anterior do peito.

Outras manifestações surgem, obviamente, naquele momento, em especial a modificação importante do que é
chamado o canto do Espírito ouvido nas orelhas.
Isso corresponde a mecanismos extremamente específicos.

Após, vem a abertura da dimensão do coração interior.
Nisso vocês têm, em especial, um exercício que foi dado pelo ser Ram, eu creio, e que vai corresponder ao
trabalho a efetuar em consciência para chegar ao coração do coração.

Questão: a manifestação do Anjo pode fazer-se sob forma…?



O Anjo é a representação a mais perfeita do Pai, qualquer que seja sua origem ao nível das dimensões, porque
o Anjo não conhece a corrupção.
O Anjo não frequentou as dimensões que nós todos experimentamos na linhagem humana.
O Anjo é puro.
O Anjo não conheceu a queda.
Alguns conheceram a rebelião, mas não conheceram, contudo, a queda, como entidade.

Questão: a tintura da alma espiritual é ligada às encarnações precedentes?

A alma é colorida pelas experiências que vocês tomaram, eu diria, extensivamente, na superfície deste planeta,
ou seja, encarnações e reencarnações sucessivas.
A alma pode ser colorida também pela sua origem cósmica, planetária.
A alma, enfim, pode também ser colorida, eu diria, pelo sentido de sua orientação de evolução: para a matéria,
para o equilíbrio ou para o espiritual.
Então, isso dará colorações diferentes.
O Espírito, quanto a ele, não tem cor, ele está no absoluto.

Questão: poderia nos esclarecer sobre o que acontece hoje, globalmente?

Vocês estão desentupindo as canalizações.
É por isso que empreguei a expressão da caca, há pouco.

A caca que estava escondida, até o presente, porque era necessário que tudo aparecesse como feliz nesse
mundo onde tudo corre mal.

Então, adornou-se de artifícios, eu diria, a verdade.
Iludiram-nos, de todos os tempos, sobre a evolução da humanidade.
E, hoje, como a Luz cria certa forma de tensão no interior do planeta, no interior dos seres, e bem,
necessariamente, ela vai desentupir, esta Luz, e ela vai provocar uma evacuação do que estava corrompido,
que era interior e que se manifesta no exterior.

Vocês vivem a época da grande purificação.
Quer dizer que não é necessário se contentar de ver a caca, mas também a Luz que faz eliminar essa caca.

Questão: esta eliminação acontece também nos sonhos?

É melhor, se você está na cama, efetivamente, não fazer caca na cama.
Por conseguinte, em sonhos, é melhor muito.

Questão: poderia nos falar do astral?

Isso não tem qualquer espécie de interesse.
Vocês passam da 3ª à 5ª dimensão.
O mundo astral, tal como foi descrito, mesmo em minha vida, e tal como foi descrito por numerosos místicos
(com diferentes almas que vagam em diferentes planos, os reencontros vibratórios que se podem fazer entre
os diferentes anjos guardiões), se querem, esta dimensão intermediária a que se chama o astral, está
desaparecendo completamente, ao nível de seu planeta.

Vocês vão ser desembaraçados do astral.
O astral é o plano vibratório onde se acumulava toda a caca ou todas as ilusões.
Estas estão se dissolvendo à Luz do supramental ou simplesmente evacuadas na materialidade.
Portanto, a substância astral esvazia-se de seu conteúdo.
Assim como os demônios são soltos na superfície da Terra, porque eles não podem mais subsistir no interior
do astral que se torna, eu diria, como uma casca vazia, o astral sendo apenas um mundo intermediário.
Não confundir, obviamente, com o etéreo e com o supramental (que, naturalmente, nada tem a ver com o
mental).

Questão: é desejável centrar-se o mais frequentemente possível no coração interior?

É mesmo a melhor prescrição que se pode dar porque, como a caca estará no exterior, o único lugar que
estará limpo e calmo, será o coração interior.
 
Questão: esta dissolução do astral vai se acompanhar de manifestações como raivas, medos…?

Tudo o que é ligado ao astral vai manifestar-se porque, obviamente, ele não quer morrer.
São também, efetivamente, as frustrações, e também a busca desenfreada dos desejos e dos prazeres que
não são ligados ao estado espiritual.
É a corrida desenfreada à posse, em todos os sentidos do termo.



É tudo o que faz certamente o mal do ser humano através dos mundos emocionais.
Tudo isso deve evacuar-se.

As raivas não podem penetrar e permanecer no interior do coração quando a Luz chega.
É necessário efetivamente que aquilo saia e isso vai provocar também modificações importantes, em vocês
mesmos, humanos, de seu humor.
Isso necessita encontrar, talvez, períodos de repouso mais importantes, para poder encaixar, literalmente, a
iluminação de toda essa caca que estava no interior de vocês.

Isso necessita períodos de cura em que vocês tenham talvez necessidade de solidão.
Mas, cada vez mais (e essa é uma lógica que é ligada à evolução humana atual) vocês vão sentir, cada vez
mais, o apelo e a necessidade de voltar-se para si mesmos, porque vocês vão sentir, progressivamente e à
medida deste ano que se escoa, que a única saída de socorros encontra-se no interior de vocês e certamente
não no mundo exterior.

Se querem, a coisa a mais importante que pode ajudá-los é que, doravante, vocês devem considerar que cada
minuto de sua vida que se escoa é um minuto que deve ser consagrado à sua evolução espiritual.
Qualquer minuto que não é consagrado a isso é irremediavelmente perdido.
Como sabem, vocês estão em tempos extremamente, como se diz, reduzidos, é o termo exato.
Quer dizer que estão num período em que vocês são obrigados a revelar o desafio e o desafio é qual?
Vocês sabem: é ir para a Luz ou para a Sombra em função do que escolheram, mas é necessário ir à
extremidade do caminho.

É necessário aceitar reencontrar a Luz e se tornar si mesmo esta Luz.

Vocês ali são ajudados pelas hierarquias de Luz.
Vocês ali são ajudados por múltiplas presenças que estão ao redor de vocês.
Mas vocês devem, vocês também, ir no sentido da Luz.

É um ano em que vocês não poderão mais aceitar ter as nádegas entre duas cadeiras, ou seja, ser ainda um
tépido.

Vocês não podem estar ao mesmo tempo na Luz e ao mesmo tempo na Sombra como era cômodo
anteriormente.
Há como uma espécie de triagem entre a Sombra e a Luz.
Há uma separação do bom e do mau, em vocês, mas também ao nível da humanidade.

Questão: na nossa sociedade, com suas dificuldades, suas violências, como permanecer centrado?

Então, eu responderia que se a violência o desestabiliza é que você está ainda sensível à violência.
E se está sensível, isso quer dizer o que?
Isso quer dizer você mesmo ainda não resolveu o problema da violência e que no interior de vocês há ainda
violência.

A pessoa que cultiva suficientemente a chama interior, o olhar interior, através de diferentes exercícios de
interiorização, não pode ser afetado pela violência.
Isso não quer dizer que ela é insensível.
Isso quer dizer que ela superou a etapa emocional e que sua consciência o transporta para além do nível onde
se situa o conflito.

O conflito nasce apenas da encarnação.
O conflito nasce apenas da ausência de unidade em sua vibração.

A partir do momento em que você tende a se reaproximar de sua unidade, tudo o que é a violência exterior não
lhe aparece mais assim, porque você está numa outra dimensão, numa outra etapa que faz com que você não
seja mais afetado.

Enquanto você for afetado, isso quer dizer que não regulou em você mesmo o distúrbio.
O elemento que o põe em distúrbio é o elemento que não está desembaraçado de você porque, se você é
afetado agora, corre o risco de ser afetado cada vez mais no que vai se desenrolar sob seus olhos nas
semanas e nos meses que vêm.

Vocês não terão qualquer parte aonde ir para encontrar a serenidade a não ser em vocês.

Questão: ir para a Luz significa aceitar a morte e o desencarne?

Eu responderia, neste fim de ciclo, sim, totalmente.
O desencarne não é obrigatório.
Você pode ser tão iluminado do interior que pode guardar este corpo e fazer como Elias ou Enoque, ou seja,
fazê-lo subir, literalmente, ao céu.



Mas se você não quer ser afetado pelo mundo tal como ele se torna e tal como ele vai se preencher de caca,
eu diria, você é obrigado a encontrar a Luz no interior.
Não há outra alternativa.
Você não encontrará qualquer fonte de contentamento duradouro no exterior.

Questão: como superar as angústias existenciais que criam tensões internas?

Nesses casos é necessário tentar recriar, primeiro, pela consciência (e, portanto, pelo mental, também) um
estado anterior onde se encontrava certa forma de equilíbrio.
Porque não se esqueça que os planos astrais que os separavam das dimensões luminosas estão se
dissolvendo.
Isso quer dizer também que, a partir do momento em que você vive algo que lhe parece violento ou que o afeta
de uma maneira ou de outra, é suficiente voltar-se para a Luz.

Se você tem necessidade de uma representação para esta Luz, dirija-se ao Anjo guardião, dirija-se a um Anjo,
dirija-se a uma forma angélica ou uma forma espiritual, de modo a se conectar a esta Luz.
Não há outra alternativa, porque não se pode lutar contra um estado de alma que é nefasto.
Não se pode lutar contra certas circunstâncias da vida.
Não é tampouco pedido para fugir, mas é-lhes pedido que olhem diferentemente as dificuldades.

As dificuldades não lhes pertencem, elas lhes são transmitidas por seu mental e, portanto, pelo medo.

Todas as angústias existenciais que poderiam manifestar-se à sua consciência durante as semanas, os meses,
os alguns meses que lhes restam, serão, como dizer..., devem ser iluminadas pela Luz interior.
Vocês não devem deixar algo que quereria instalar-se e que os leva para uma escuridão da alma e, ainda pior,
do Espírito.
Isso pode fazer-se apenas através da Luz e certamente não através do intelecto ou de buscas intelectuais
completamente estéreis.

Questão: a aceitação seria um meio para soltar tudo o que é julgamento sobre si e os outros?

A aceitação é uma palavra que pode conter certa forma de resignação, portanto, não é a palavra adequada.
A palavra adequada foi empregada em numerosas vezes durante os anos precedentes, é soltar e controlar.
Aceitação tem uma conotação de que vocês são obrigados a aceitar algo.

Questão: a confiança conviria melhor?

Você pode ter confiança na Luz sem, no entanto, soltar seus apegos.
Vocês podem ter confiança na Luz sem fazer os esforços de soltar e, portanto, de controle.

Por conseguinte, a confiança é talvez uma primeira etapa, mas não é a finalidade, porque a confiança será em
função de elementos de julgamento que não se situam ao nível da consciência, mas ao nível do mental.

Questão: poderia nos falar do soltar?

Soltar é aceitar entregar-se à Divina Providência.
É aceitar que a Luz, infalivelmente, nos conduza para onde se deve ir.
É aceitar entregar sua liberdade à liberdade do Pai que é muito Amor.
Isso quer dizer também aceitar deixar trabalhar em nós o que é luminoso e não mais os jogos do poder e dos
medos.

O soltar é aceitar que existe uma vontade superior que sabe melhor do que vocês o que é bom para vocês,
que sabe melhor do que vocês aonde vocês devem ir.
Porque, qualquer que seja seu grau de iluminação e seu grau de intuição, persistirá sempre, nas escolhas que
vocês efetuam, uma parte do ego e uma parte de sombra.
Há muito numerosas parábolas que foram dadas por Cristo para esta ocasião: a parábola do pássaro, a
parábola do filho pródigo etc.etc.

Questão: o soltar corresponde geneticamente a um código?

Existe apenas um.
A prova mesmo é que vocês estão encarnados porque, um dia, recusaram soltar.
Portanto, a própria presença nesta dimensão está ligada a uma ausência do soltar.

Questão: no futuro, esta codificação vai evoluir?

Sim, necessariamente, porque não haverá mais nada onde reter-se, portanto, não haverá mais tomada, se
preferem.

Quando não há mais nada a ter, vocês soltam necessariamente, porque não há mais nada.



Ou então vocês se retêm às ilusões.

Imaginem que vocês estão em casa e que se dizem «amanhã, eu devo ir trabalhar», sua fábrica é destruída ou
seu trabalho é destruído, mas vocês insistem em ir trabalhar.
Isso não é mais o soltar, é tolice.

Questão: o soltar seria então um abandono total?

Perfeitamente.
É o ego que capitula diante da Luz.

Questão: as destruições das fábricas lhes parecem prováveis num futuro próximo?

São indiscutíveis.
São, eu diria, uma passagem obrigatória.
Tudo o que nasce numa dimensão deve morrer para esta dimensão.
Há início e fim de uma dimensão, mas não há início, não há fim para o que vocês são.

Questão: qual é sua iluminação sobre os implantes?

Vocês chamam isso de implantes porque é moderno.
Eu diria simplesmente que são crenças e certezas interiores, aí está, que lhes foram postas por vocês
mesmos ou pelos outros.

São coisas, progressivamente e à medida de suas vidas, às quais vocês aderiram, nas quais creram e para as
quais se bateram.

Então, obviamente, quando a Luz chega, vocês vão se aperceber que tudo aquilo era para nada.

Questão: qual é o papel estes desses implantes?

Se vocês retiram todos seus implantes, se não têm mais implantes, vocês não têm qualquer razão para estar
aí.

A encarnação é ligada a um programa, um programa que vocês aceitaram.
Esse programa necessitou o implante em vocês de certo número de crenças.
Portanto, vocês assumem suas crenças, e, em breve, poderão se dizer, do outro lado, que reforçaram (e é
verdade) sua capacidade de Luz.
Aí estava o objetivo da experiência.
Mas, no entanto, vocês vão também se aperceber que este gênero de experiências não era obrigatório.

Não creiam que todas as formas de consciência e de vida passam por esta dimensão que é a dimensão, eu os
recordo, da dualidade e uma dimensão onde vocês experimentam a tensão e a oposição, enquanto que o Pai
se manifesta antes de tudo pela atração e não pela oposição.

Questão: é necessário retirar esses implantes?

Eu responderia como Cristo: «busque o Reino dos Céus» e pare de colocar palavras técnicas.
Por que não operação cirúrgica para retirar implantes?
Isso é uma boa ideia, isso, não é? (ndr: risos).

Questão: o que é das religiões?

A religião, qualquer que seja, foi destinada a cortar o homem, contrariamente à acepção primeira da palavra, a
cortar o homem do Pai.
Porque se vocês tomam intermediários, é como se… como explicar isso de maneira simples?
É como se, todas as manhãs, você abrisse sua janela para ver a Luz, e, depois, um dia, alguém lhe diz:
«permaneça na cama, vou acender a Luz para você».
E você vai ficar contente.

Outro dia ele vai dizer: «não vale a pena abrir os olhos, a Luz está aí, você sabe que ela está aí, isso lhe basta.
Eu abri a janela e você sente a Luz do sol».
E depois ele vai levá-lo assim cada vez mais distante da realidade da Luz.
E você vai crer ainda que ele vai falar à Luz por você e você entra então no golpe criado por um intercessor
idiota que vai tomar sua liberdade.

Aí está o que vocês fazem desde milhares de anos com as religiões.
Vocês não podem crescer se não estabelecem relação direta com a Luz.
Vocês não têm necessidade de intercessor.
Vocês têm necessidade de caminhos, de imagens de caminhos, de maneira a conhecerem as vias a seguir,



mas é tudo.

Questão: é exato que os Melquisedeques decidiram um pacto, antes da criação da Terra, para
estarem presentes hoje?

A partir de certo estado vibratório dimensional (e não unicamente os Melquisedeques), a consciência tem a
possibilidade de decidir sua própria criação e se encarregar de sua criação.
Encarregar-se de uma criação num universo limitado quer dizer ser capaz de sustentar a vida, de sustentar o
desenvolvimento das almas e ser capaz de conduzi-las de um início de ciclo a outro início de ciclo.
Isso é válido tanto para as entidades que vocês chamam Melquisedeques como para os Elohim e como para
algumas formas de vida.
É uma constante.

A partir do momento em que você cria, você é responsável por sua criação.
E não se esqueça que a própria criação, nas esferas materiais ou nas esferas dimensionais outras, passa
forçosamente pela adesão a certo número de crenças que devem precipitar, cristalizar uma manifestação da
vida e que deve ir até a dissolução da mesma forma de vida, a partir do abandono das crenças que haviam,
elas mesmas, gerado esta vida ou esta forma.

Questão: se seres podem então acompanhar a passagem de 3ª à 5ª dimensão…

Não falei de 3ª e 5ª.
Falei de todas as dimensões.

Questão: parece paradoxal que, por um lado fala-se de passagem de dimensão à outra e que, por
outro lado, uma forma de vida deva começar e terminar na mesma dimensão?

Mas quem lhes disse que aqueles que estavam na criação eram os que haviam criado?
Para criar algo é necessário ser de uma dimensão amplamente superior ao nível da criação.

Então, obviamente, de tempos em tempos, aqueles que criaram esta dimensão, que estão implicados na
criação desse mundo humano, da humanidade que vocês vivem, percorrem por vezes, através de processos
energéticos específicos, as vias da encarnação, mas sem passar pelo canal normal, eu diria.

Os Melquisedeques procedem assim.

É de maneira completamente diferente para os Deuses criadores que, criando esta dimensão (em especial
aqueles que suportaram a arquitetura desta criação) foram obrigados a acompanhar a criação que levaram a
efeito sob forma de sacrifício de sua própria Divindade durante um ciclo completo neste universo (isso
corresponde a 52.000 anos).

Não são os mesmos que criam uma dimensão e que devem destruí-la.
São os que aderiram a esta criação e que experimentaram esta dimensão, o que não é o caso daquele que a
criou.

Se querem, é como o princípio do burocrata que assina uma ordem em um nível e que os outros executam ou
aderem.
E aqueles que devem destruir a dimensão, obviamente, são os que experimentaram eles mesmos esta
dimensão.

Questão: isso corresponde às entidades ligadas aos crânios de cristal?

Sim, todos aqueles que foram chamados Elohim que, quando do primeiro sacrifício da primeira vida como
seres encarnados (dado que não eram originários deste mundo), eles deixaram a memória através do crânio de
cristal.
Eles se cristalizaram totalmente.
É esse o sacrifício deles.

Questão: existem crenças produtivas, ou outro sistema de crenças, que permitiriam facilitar esta
passagem, contrariamente às crenças limitativas?

Mas toda crença é uma experiência.
Apenas na ausência de crenças é que se revela o Pai.

Questão: crer na Luz não seria então uma crença?

Para vocês, talvez.
Para alguns de vocês, talvez.

Questão: e para vocês?



Eu não creio na Luz.
Eu vivo a Luz.
Não é a mesma coisa.

Questão: isso ilustra a diferença entre crença e conhecimento?

Não, porque que o que vocês chamam conhecimento, em linguagem humana, são sistemas de pensamentos e
sistemas de crenças complexos aos quais vocês aderiram e nos quais creem que, confiando-se a essas
crenças vocês vão encontrar a porta de saída.

O único conhecimento que seja uma porta de saída à sua condição é o conhecimento final.
Não é o conhecimento livresco, não é o conhecimento das tradições.
Essa é uma primeira etapa.

Evidentemente, é importante ter uma busca, mas, hoje, não se esqueçam de que vocês estão nos tempos
extremamente curtos.

A melhor maneira que têm de viver é crer que vão morrer num minuto.
E perguntem-se, a cada minuto, qual é coisa a mais importante que vocês têm a fazer porque, quando se fala
de tempos reduzidos, isso quer dizer que o tempo é curto, ele é muito curto.

Vocês não têm o tempo, agora, de se colocarem a estudar a Kabala durante dez anos.
Não têm o tempo de se colocarem a estudar a astrologia durante dez anos.

Vocês têm apenas que estarem vocês mesmos, desembaraçados de qualquer crença, desembaraçados de
qualquer sistema de conhecimento que é necessariamente e por essência perfectível e limitada.

Questão: o que você entende por «tempo curto»?

Então, aí, entendo estritamente seu cálculo humano.
Se querem um número de dias, posso dá-lo, mas de maneira extremamente precisa agora.

É muito simples, há 1307 dias.
1302 dias, desculpem-me.

Enfim, vocês veem, não é muito, não é?, na escala de uma vida.

Agora, quando eu falo de uma escala, isso faz o tempo o mais longo possível.

Quando eu digo que vocês devem viver cada minuto como se estivessem na prorrogação da Luz, então é
necessário ir às coisas as mais urgentes e a mais urgente é serem vocês mesmos, desembaraçados de todas
as contingências que os bloqueiam no que vocês são.

Então, para alguns, será uma situação afetiva.
Para outros, será um papel na sociedade.
Para outros, será uma doença.
Etc.etc.
Não há mais tempo de procurar uma solução para isso.
É simplesmente tempo de acolher a Luz.

Questão: e após 2012?

Não me cabe revelar-lhes isso.
Esta revelação é do domínio eletivo, eu diria, da Virgem Maria e dos Arcanjos.
São eles que devem fazer os anúncios e não eu.

Eu digo simplesmente que o que lhes resta a viver e o que vocês vão conhecer em breve nada têm a ver com
o que vocês conheceram até o presente, nas condições de suas vidas, na maneira de vivê-las e na forma como
vocês vão eventualmente reagir.

Questão: cada fim de ciclo suscitou tantos questionamentos?

Qualquer fim de ciclo acompanha-se dessas angustiantes perguntas.
Mas, o início de um ciclo (uma vez que o fim de um ciclo é terminado) se faz no entusiasmo, e é normal, e em
todas as dimensões.

Questão: melhor seria então ter uma fé cega na Luz, como uma criança?

Viver a fé da Luz não é viver na Luz.



A fé pode situar-se no mental.
A Luz é uma energia, uma consciência, que trabalha por toda a parte, exceto na cabeça.

Vocês podem ter uma fé cega na Luz, mas a fé não é a realidade da Luz.

Viver a Luz é um processo consciente que excede em muito os mecanismos da fé.

Sei que em numerosos escritos foi dito: «felizes aqueles que terão a fé».
Mas, recordem-se de algumas outras passagens que diziam que vocês podem ter a maior fé (para deslocar
montanhas unicamente pela fé), mas, se lhes falta o Amor, aquilo para nada serve.

Por conseguinte, a fé é uma etapa para o Amor, mas não é o Amor.
A fé não é, tampouco, a Luz.
Eu diria que é um artifício, um estratagema a mais, a palavra é mais exata, criada pelo mental, criada por esta
dimensão, para fazê-los aderir.
Hoje, é-lhes pedido muito mais: não ter a fé, mas viver a Luz.

Questão: como se pode estar certo de estar neste estado de soltar?

Mas vocês ali estão se vivem na Luz.
Não é mesmo mais uma questão que seja permissível colocar.
Quando vocês chegam neste estado, não há mais perguntas.

Questão: nós estamos então ainda muito distantes disso?

Vocês estão ao mesmo tempo muito distantes e muito próximos.

Questão: como aproximar-se o melhor possível desta Luz?

Mas aceitando-a em vocês.

Ela está aí, por toda a parte ao redor de vocês.

Enquanto manifestam-se resistências, tensões, é que vocês ali não estão.

Este estado interior é um estado de Luz.
Na Luz não há sombra.
Na Luz não há dúvidas.
Na Luz há uma compreensão instantânea além do mental.

Não esqueçam de que é um estado ser e neste estado de ser não há lugar para a ilusão, não há lugar para a
interrogação.

Questão: isso significa que é suficiente ser amor incondicional e amor por tudo?

É suficiente, é uma palavra que gosto muito.
Se fosse suficiente, e isso fosse tão simples, ter-se-ia pequenos Jesus na superfície desta Terra.
Vocês concluirão com isso que se está muito distante.

Tem-se muito mais pequenos diabos do que pequenos Jesus, não é?
 
Questão: é necessário falar às crianças e como?

Mas se vocês falam com palavras às crianças que estão na inocência, vocês vão fazer trabalhar o mental delas.

As crianças vivem o que elas têm a viver.
Elas não são informadas pelo mental.
Elas são informadas diretamente pela Luz.

E mesmo se não estão ainda informadas, no momento oportuno, serão certamente elas que ajudarão vocês, e
não o inverso.

Questão: pareceria que muitas almas procuram se reencarnar neste momento?

Os lugares são muito caros, tenho alguns ao mercado negro.
Não, é uma piada de trégua!

Obviamente, porque os períodos de fim de ciclo são extremamente enriquecedores, muito mais que os
períodos de criação, porque nos períodos de criação há poucas pessoas interessadas porque não se montou
ainda, como dizer..., o espaço necessário para acolhê-las.



Então, nas criações, há sempre pouca gente.
E após, há cada vez mais pessoas que se dizem: «bem, eu ficaria bem ali».
Aí está, é muito simples.

Então, há um máximo de bilhetes vendidos em fim de ciclo e infelizmente temos muito poucos bilhetes
vendidos no início do ciclo.
 
Mas é similar para as finais, quando vocês têm suas copas de futebol, obviamente, os bilhetes da final custam
muito mais caro que os bilhetes das eliminatórias.

Questão: a que correspondem as agitações seguidas de esclarecimentos do mental, vividos no fim
dezembro, para alguns?

São efeitos vibratórios da Luz que descem cada vez mais.

Então, alguns vão resistir, terão o mental ainda mais perturbado e outros vão aceitar e vão encontrar-se como
desembaraçados de algumas cacas.
Encontram-se mais leves, efetivamente.

Questão: como acompanhar o melhor possível estes movimentos?

Eu responderia por uma expressão figurada: parem de empurrar, isso vai sair sozinho.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, vou lhes desejar, para permanecer no espírito do momento, muito boas eliminações do que os obstrui
no seu caminho de purificação.

Não se esqueçam que o elemento purificador o mais importante é o fogo, porque o fogo é rápido.
O fogo não sofre de latência no tempo.
O fogo é mais rápido do que o ar, porque ele modifica a forma muito mais rapidamente.

Então, o fogo é um dos componentes essenciais da Luz.

Eu não digo que o fogo é a Luz.
Eu digo que o fogo é um dos componentes essenciais da Luz.

Então, deixem-se regar por este fogo.
É a única maneira de eliminar suavemente o que deve sê-lo.
É a única maneira também de se comportar que limitará os atritos, os congestionamentos e as falsas estradas,
de algum modo.

Então, aí está que posso dizer.

Não vou deixar a palavra ao nosso amigo Mestre Ram, porque as estruturas do canal começam a cansar e eu
tomei todo o lugar, como o constataram.

Entretanto, vou mesmo assim transmitir-lhes todas as bênçãos de Ram e também todo meu Amor.

Não se esqueçam de que vocês são seres de eternidade, que vocês não são o pacote de roupa suja que
vocês acreditam que são.

Vocês são bem mais do que a ilusão na qual acreditam ser.

E tudo isso vai terminar de maneira extremamente amável.
É como o filme de horror: você gira o botão e o horror termina.
É exatamente isso.

Não unam mais importância a fenômenos que têm existência apenas nas suas crenças, mesmo se realizam-se
através do que chamam de fenômenos de sofrimentos, diversos e variados.
Mesmo aquilo é, eu diria, um jogo de papéis e, quando vocês tiverem passado à Luz (com ou sem o corpo),
quando descobrirem a realidade da Luz, compreenderão o porquê de tudo isso.

Mas não procurem compreender o porquê de tudo isso.
Por favor, não se percam nos meandros das hipóteses.
Isso era válido quando vocês estavam no início do ciclo, há cem anos, há cinquenta anos, há dez anos ainda,
mas não agora.
Aí, é-lhes pedida outra coisa.

É-lhes pedido que acolham a Luz e vocês não podem acolher a Luz e continuar a servir a Sombra ou a jogar
ainda que apenas o jogo da Sombra.



Você deve ser autêntico com você mesmo.
Não pode mais mentir a si e mentir aos outros.

Vocês são obrigados a deixar eclodir a Luz, quaisquer que sejam as consequências e elas podem ser apenas
felizes.

O que vocês veem como nefasto é apenas o combate entre a Luz e a caca.

Aí está o que tinha a dizer.

Eu os encorajo a se ocuparem da Luz e de vocês e nada mais.

O resto far-se-á por si, em acréscimo.

Quanto mais vocês imergirem totalmente na Luz que está aí, mais as coisas chegarão como distanciadas e
fáceis.

Quanto mais vocês entrarem em reação a esse mundo e ao que acontece, mais afastar-se-ão da Luz.

Aí está o que tinha a dizer hoje.
Recebam uma vez mais minhas bênçãos e eu 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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/


 ~ ELEVAÇÃO e ASCENSÃO ~

Eu sou RAM.

Recebam todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.

Para captarem de maneira autêntica o que vou lhes dar, além mesmo das palavras, pela vibração e pelos sentidos,
eu lhes peço, primeiramente, para se realinharem totalmente no seu coração interior.

Eu os acompanho nisso alguns instantes do seu tempo, antes de começar a falar pelas palavras e de comunicar-lhes
o que tenho que comunicar, ao mesmo tempo pelas palavras, pela vibração.

Meus bem amados, o que tenho a dizer, o que outros terão a dizer, deve se entender e se ler, obviamente, com os
ouvidos ou os olhos, mas, além disso, peço-lhes para receberem essas palavras e esta vibração, antes de tudo, no

seu coração.

A compreensão e a lógica do que vou lhes dizer e lhes dar passa de maneira natural pelo coração.
O mental não poderá apreender a totalidade do que será dito ou lido posteriormente.

Há alguns meses que eu os mantenho na vibração e nas palavras do coração, para que o seu olhar e a sua
consciência se voltem para ele.

Eu lhes dei meios simples para chegar a ele.
Esses exercícios eram uma preparação, essencial a viver, para um processo próximo que vocês terão a viver, a maior

parte de vocês, no seu corpo e na sua consciência.
Trata-se de um processo chamado de elevação e ascensão.

***

A Luz e o Criador vêm ao seu encontro.
Isso é para agora.

Entendam e compreendam «agora», um tempo reduzido do seu tempo terrestre.

O seu coração, assim como a sua Essência, deve ser totalmente pacificado para ter êxito nesse processo
denominado elevação e ascensão.

Vou falar por analogia com relação a um processo, conhecido de qualquer alma em encarnação, chamado de ‘morte’.

RAM – 7 de fevereiro de 2009

http://2.bp.blogspot.com/-i_3i6U8Hrys/UWjXlKtILvI/AAAAAAAAAQ0/d0z7tIQlAJo/s1600/blue15.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Na hora da morte, a sua consciência, que estava exteriorizada na manifestação desta dimensão, deve se extrair desta
dimensão pela morte do apoio chamado de corpo, a fim de viver em uma outra dimensão.

O processo de elevação ou de ascensão pode ser estritamente sobreposto.

Vocês vão passar do mundo manifestado, tal como o conhecem, para um outro mundo.
O que significa, muito simplesmente, que o mundo tal como vocês o viveram, tal como experimentaram,

desaparecerá, muito simplesmente.
É a única maneira de realizar a ascensão ou a elevação.

Inúmeros de vocês imaginam, pensam que a Luz que está vindo, que vocês vão subir nesta Luz.
A Luz vem, evidentemente, mas vocês não poderão juntar-se a ela pelo exterior.

Vocês poderão a ela se juntar apenas pelo interior, suprimindo pouco a pouco todos os sinais da sua consciência e
dos seus sentidos que eram voltados para o mundo exterior.

Nisso, a meditação e o trabalho sobre o coração interior é uma preliminar e uma repetição para a elevação e para
a ascensão.

Vocês não poderão juntar-se à Luz e aos fenômenos que vêm girando o seu olhar para o exterior.

A Luz que vem é um chamado e uma ressonância que deve conduzi-los a voltarem os seus olhares, a consciência e
os seus sentidos, para o interior.

Tratar-se-á da ‘única possibilidade’ de extraírem-se desta realidade de dimensão na qual vocês vivem.

Vocês não poderão atingir esta Luz pelos seus sentidos, pela sua consciência exteriorizada e ainda menos por esta
dimensão.

Isso necessitará, no momento em que as primícias desta Luz lhes forem anunciadas de maneira clara e audível, de
um momento em que será necessário voltar a sua consciência e os seus sentidos ao interior do seu ser, para

o coração interior.

Pouco a pouco, será necessário, em um tempo curto na escala do seu tempo, extremamente curto, suprimir todos os
sinais exteriores, e todo o interesse interior deve assumir lugar preponderante a fim de viver o processo.

Haverá uma injunção forte no nível da alma, pedindo-lhes para girar, para voltar-se para o interior.
A sua vida na sua totalidade deverá inclinar-se e viver no interior.

***

Da mesma maneira que a transição denominada morte leva à supressão dos sentidos habituais e das funções
fisiológicas habituais desse corpo, a elevação ou ascensão é totalmente sobreposta a isso.

Vocês irão se extrair desta dimensão tridimensional.
Qualquer que seja a onda de ascensão e de elevação que escolherem, seja com ou sem o corpo, será indispensável

apagar todos os sinais externos que vocês chamam de vida, nesta dimensão.

Isso está bem além do simples descanso, da simples colocação ao abrigo dos seus corpos em um espaço como numa
casa ou em um lugar fechado.

Vocês deverão, no momento da injunção, girar os seus ‘sinais’ do exterior para o interior.
Vocês irão se extrair desta realidade a fim de ir para a Luz, na condição de aceitarem fechar totalmente esta

consciência para esta realidade tridimensional.

O mínimo apego ou o mínimo olhar para com o mundo exterior arrisca prejudicar fortemente o processo
de elevação ou transição e, no mínimo, arriscaria provocar sofrimentos inúteis.

Da mesma maneira que alguém que recusa morrer, quando a hora da sua transição chegou, iria se agarrar por todos
os meios à sua posse à vida, iria retardar o momento propício para esta transição.

Da mesma maneira, se quando a Luz aparecer, você resistir por uma ‘atração exterior’, por desejos exteriores, por
inquietudes ligadas a parentes, a lugares ou a posses, isso provocará necessariamente sofrimentos que virão limitar

a sua capacidade para ascensão.
Não se preocupe com os outros.

No que diz respeito às crianças o problema não irá se colocar.
Elas irão naturalmente nesta Luz.
Elas não irão se colocar questões.

Vocês não devem, tampouco, tal como crianças, se colocar questões.



Eu os remeto à frase de Cristo «ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança».
Como uma criança querendo dizer sem mental, sem apego, sem referência ao tempo passado ou a vir.

***

Vocês poderão aceder à elevação e à ascensão apenas através de um processo chamado de ‘desapego’ total de
tudo o que os mantinha nesta dimensão.

Isto necessita de uma preparação.

Esta preparação, como vão saber que ela foi conseguida?
Bem, isso dependerá simplesmente da sua capacidade para entrar em ressonância com a sua vibração interior e da
sua capacidade para se extrair, antes mesmo da Luz chegar a vocês, da realidade tridimensional desta dualidade,

para entrar na Unidade.

O que acontece no momento em que vocês entram na Unidade?
Este momento é marcado por uma concentração da consciência e da energia de Luz no nível do interior do seu peito.

Paralelamente, aparece um som entendido e audível ao nível dos ouvidos.
O som assinala a conexão ao seu ser interior e ao seu ser de Luz.

Vocês ali serão ajudados, no momento da Luz, pelo mesmo som.
Entretanto, vocês devem encontrar este som pelo seu trabalho interior e devem demonstrar a sua capacidade para se

voltarem para o ser interior, onde não há mais questionamento, onde não há mais pergunta, onde não há mais
oposição e onde há apenas Unidade, Alegria, Transcendência e Imanência.

A Luz, quando ela vier, pode provocar ‘desejo’ de captá-la e de vê-la no exterior.

A Luz vem pedir para se voltarem para a sua Luz e ela está alojada no seu coração e em nenhum outro lugar.

Cabe-lhes, portanto, iniciar esse processo de consciência energética e vocês irão saber que tiveram êxito quando
conseguirem ‘limitar’ todas as percepções do exterior, quer sejam sensoriais, quer sejam mentais, quer

sejam emocionais, quer sejam físicas.

***

No momento em que conseguirem gerar, pela sua consciência interior, o som, poderá estabelecer-se a segunda
etapa que é a ‘perda total’ dos seus marcadores corporais.

Vocês serão, como foi dito nos textos sagrados, uma consciência desapegada do corpo e, no entanto, no interior do
corpo, mas em uma outra dimensão.

É apenas respeitando esse protocolo que vocês poderão aceder à elevação ou à ascensão.

Obviamente, inúmeros seres humanos serão capazes, perante a revelação da Luz, de compreender e de sentir ‘a
realidade do que é’ e de fazer esse trabalho sozinho, tendo em conta, em todo caso, as reações desse plano

tridimensional à chegada da Luz, que é, eu os lembro disso, a revelação da Luz.

Obviamente, esta realidade tridimensional (que vocês experimentaram e viveram) é um mundo privado de Luz, porque
dual, e a dualidade não quer a Unidade e a dualidade entrará em conflito com a Unidade da Luz, gerando inúmeras
coisas extremamente desagradáveis sobre as quais não me estenderei porque elas preenchem as suas profecias e

os seus anúncios múltiplos nesses tempos perturbados que vivem a sua época.

***

A solução é interior, ela jamais será exterior.

Cabe-lhes, como foi dito desde vários anos, ‘soltar’ os seus apegos, desapegar-se, recentrar-se e entrar no seu ser
interior.

A entrada no seu ser interior, além do som, corresponde à Alegria, e quanto mais o som se desenvolver e quanto
mais a alegria se desenvolver, menos vocês estarão atentos aos sinais exteriores, que estes venham do corpo, do

ambiente, do seu mental ou das suas emoções e, do mesmo modo, das emoções e do mental dos outros.



Trata-se, nos momentos que vão chegar e que vocês terão que viver e que já vivem, de se recentrar no interior de
si, de não atribuir importância ao que não tem, de não dar importância a outra coisa além do seu ser interior e da sua

Divindade.
Isso deve preencher os seus espaços de vida, os seus espaços, quaisquer que sejam.

O tempo dos divertimentos, o tempo dos lazeres, o tempo das ilusões terminaram, se essa for a sua escolha.
Ninguém irá forçá-los a ir em um sentido ou no outro.

Todo ser humano fez, desde alguns tempos, alguns anos, escolhas.
Essas ‘escolhas’ foram formuladas com toda lucidez.

Obviamente, aqueles que não se colocaram a questão das escolhas não são referidos, infelizmente, por esse
processo de elevação e por esse processo de ascensão, exceto, obviamente, as crianças e as almas as mais puras

que serão recordadas no último momento.

Para a maioria dos seres no caminho (que eu chamaria de ‘seres na busca’) é necessário dizer e repetir,
compreender e aceitar e, enfim, viver em consciência esse processo de reversão.

***

A reversão ligada à irrupção da Luz o mais próximo possível da sua dimensão é um processo que, como sabem, deve
desenrolar-se no conjunto dos processos vivos desse sistema solar.

Trata-se tanto da ‘sua reversão como indivíduo’ (que, ele, é referido do exterior para o interior) como de uma
‘reversão do seu planeta’ ligada ao que vocês chamam de basculamento dos polos.

Não se atrasem.
Simplesmente, supervisionem o seu ser interior, supervisionem o som, supervisionem a Luz interior.

Cultivem-na e procurem-na no seu Céu sobre esta Terra.

Vocês não irão encontrar a Luz em outro alguém, não irão encontrar a Luz em uma compensação, seja material,
afetiva, relacional, profissional ou outra.

A Luz vem pelo céu.
Ela não vem por um ser.

Não sigam ninguém além do seu ser interior.

A Luz que vem é uma Luz de Amor.
Mas aqueles que recusarem este Amor pela necessidade de experiência serão totalmente livres.

As escolhas lhes pertencem.
Simplesmente, se vocês quiserem aceder a esta Luz, se quiserem romper o ciclo das reencarnações, se quiserem

aceder a esse mundo da Luz, vocês poderão ali aceder apenas pela força do coração.
Não há outra porta, não há outra saída.

Abrir a porta do coração não é agir com coração na vida comum.
Agir com coração e com Amor é abrir a porta do seu próprio ser interior para focalizar a consciência unicamente

nisso.

Qualquer ser humano, qualquer que seja a sua obscuridade ou a sua Luz, possui nele esta centelha e esta Luz.
O tudo é querer ir ali, o tudo é querer ali se fundir e ali se derreter e ali retornar.

Não se preocupem, quando chegar a hora, com esse corpo.
Ocupem-se apenas com o som e com a vibração.

Isto é capital e importante, isto é essencial.

As crianças, eu repito, irão fazê-lo espontaneamente.
Elas não têm necessidade de mestre para isso, elas não têm necessidade de pais para isso, porque elas irão

encontrar, de maneira espontânea, esta ‘porta do coração’.

Alguns de vocês irão encontrar a porta do coração, mas não vão querer ir ali, o que vai acontecer?
Viverão o fenômeno de elevação e de ascensão passando pela ‘porta da transição’ chamada de morte.

Inúmeros seres, agora, quanto a eles (uma parte extremamente importante da humanidade terrestre encarnada),
decidiram prosseguir na dualidade.



Não julguem, não critiquem, porque cada alma é livre.
Nada se impõe.

***

A única coisa que lhes tem sido escondida até o presente é a data da vinda da Luz.
Posso afirmar que isso é agora, não será dentro de dez anos, não será dentro de cinco anos, isso é agora.

De qualquer modo, não pode haver erro, não pode haver engano.
A partir do momento em que vocês estiverem centrados no seu coração e estiverem à escuta no interior, no momento

em que a Luz se manifestar, vocês irão compreender, como uma criança, que aquilo é a Luz do Criador.
Não subam em qualquer estrutura, qualquer que seja, que desejaria se denominar Luz se ela estiver encarnada em

uma forma.
A Luz que vem a vocês não tem forma.

A Luz que vem para vocês não está encarnada em um ser nem no que vocês chamariam de uma embarcação [nave]
interestelar.

Isto é um erro, isto é um engano.

Nada além de você mesmo pode salvá-lo.
Nada além de você mesmo pode aceder à Luz.

Vocês não têm necessidade de qualquer embarcação.
Vocês não têm necessidade de qualquer ajuda, aqueles que desejam se elevar e ascensionar.

Seres, em abundância (de outros planos dimensionais e desta dimensão, mas de outros mundos), poderão
efetivamente ajudá-los, mas eles serão apenas uma ‘ajuda’, não serão a finalidade.

A finalidade, eu lhes recordo, é a Luz e nada mais.

***

Inúmeros seres multidimensionais e tridimensionais vêm viver esse processo, porque esse processo é único na
história das humanidades e se repete apenas uma vez a cada ciclo e cada alma o experimenta apenas uma única

vez.
Assim como uma alma experimentou a queda apenas uma única vez, a redenção e a ascensão vivem-se apenas uma

vez.
Esse é o seu momento, se o desejar.

Ainda uma vez, a Luz não está em uma pessoa, nem em um objeto, a Luz vem do céu, a Luz vem do cosmos.
Ela vem para vocês, ela vem bater à sua porta e ela pede que vocês abram esta porta e nada mais.

O resto far-se-á naturalmente e, eu diria, automaticamente.
O corpo seguirá ou não seguirá o movimento, mas só o movimento da sua alma e da sua consciência é importante.

Não mantenham relação ou interação que pudesse lhes parecer, hoje, pesada.
Porque, quando chegar a hora, vocês arriscariam lamentar amargamente.

O tempo chegou de se desfazer de todos os apegos ao seu mundo, de todos os apegos à sua materialidade, de
todos os apegos à ilusão porque, quando vocês se juntarem aos domínios da Luz, irão compreender esta grande

frase que foi anunciada pelos maiores neófitos deste planeta: «esse mundo é uma ilusão».
É, como dizem os orientais, «maya».

Obviamente, quando vocês estão fechados na ilusão, aquilo é, para vocês, realidade, mas, quando dela se extraem,
adquirem uma ‘visão panorâmica’ que os faz compreender a realidade desta dualidade como ilusão.

***

Aí está o que eu tinha a falar através das palavras e da vibração sobre o que os aguarda nos momentos que já estão
aí.

Não procurem um prazo de tempo.

Eu posso simplesmente dizer que isso é agora e que não será dentro de cinco anos.
O que quer dizer, também, que independentemente da própria Luz, na sua vinda física, pelo Céu, vocês têm,

doravante, a possibilidade de ascensionar a seu ritmo.



Vocês têm a ‘possibilidade’.

Algumas portas foram abertas para permitir-lhes (e para permitir aos que desejarem) juntar-se, por uma pequena
antecipação, aos mundos de Luz.

Não se trata de um suicídio.
Não se trata de uma extinção, mas de uma ascensão, mas isso lhes pertence.

***

Eu queria simplesmente lhes dar estes dois alertas que são: voltem-se para o seu interior, não sigam nada além do
que é interior a vocês, ainda mais que irão se manifestar coisas, no momento em que esta Luz chegar, que não são

da Luz.

Aí está o que eu tinha a dizer.
Cultivem a calma interior.

Cultivem o ser interior.
Façam crescer em vocês a Alegria.

Façam crescer em vocês o som.
Façam crescer em vocês a vibração e, entretanto, mantenham os olhos abertos sobre o seu Céu.

***

Eu esclareço que o seu contato com a Luz, que vocês verão no seu Céu, será, obviamente, extremamente fácil.
Mas, antes da Luz ser visível no Céu, na sua Luz interior vocês irão encontrar o seu guardião indestrutível que espera

apenas isso, que vocês abram a porta, a fim de se manifestar a vocês de maneira lúcida e de maneira constante.

O acesso às outras dimensões encontra-se no coração.

Obviamente, existem outros processos energéticos que acompanham a penetração da sua consciência no coração.
Eles foram descritos por vários neófitos que falaram do despertar da Kundalini na sua totalidade.
Aquilo é exato, mas vocês não terão necessidade de compreender aquilo quando viverem isso.

A única coisa que vocês têm necessidade de integrar é a vibração e o som.
Os outros mecanismos seguirão, porque a Luz é inteligente e o seu ser interior é muito mais inteligente do que o seu

mental.

Então, bem amados seres de Luz em realização, queiram receber as minhas bênçãos, as minhas homenagens e a
minha gratidão por terem recolhido esta vibração e esta palavra.

Sejam abençoados.
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- Ensinamentos do Regente Planetário ORIONIS -
(historicamente conhecido como Melquizedeque, o Ancião dos Dias)

~ O FIM DA DUALIDADE ~

Saudações a vocês, Filhos da Luz, Filhos da Lei do UM, Filhos do Pai Único.
Alguns de vocês já me conhecem pelo meu nome de origem que é ORIONIS.

Outros ouviram falar de mim pela expressão de “Ancião dos Dias”.
Recebam Bênçãos, Amor e Paz.

Vocês estão em um ano que é o ano da Luz, o ano do Acordar e o ano do Despertar.
Não se atrasem com o alarido do mundo, disso, vocês também sabem, pois, no nível da sua Dimensão, o que

está vindo para vocês é um ano terrível para aqueles que não discernirem a Luz e que não viverem a Luz.
Como vocês sabem, este ano está sob a influência do Arcanjo MIGUEL que, através de manifestações mais

potentes dos Elementos, vem apagar e transformar e dissolver o que não é da Luz.
O alarido deste mundo, as tribulações deste mundo estão chegando ao fim, pois está aí a chegada do

momento da Luz.
A coisa mais importante é o seu Despertar.

A coisa mais importante é que o governo do homem, que existe desde tempos muito antigos, agora terminou.
Vocês entram sob o governo do Único, e o Único não tolera a dualidade.

A dualidade foi o seu campo de experiências durante muito tempo, mas, hoje, encontrar a Luz, reencontrar a
Luz, necessita de perder tudo o que pertence à Sombra, o que foi construído pacientemente como campos de
experiências de encarnação através de conceitos, hoje ultrapassados: a avidez, a apropriação, o poder, tudo o

que fez com que o humano não cessasse de pegar para si ao invés de doar.
Este tempo de experimentação chega ao fim.

***

A Luz, no sentido espiritual do Espírito, a Luz, no sentido físico e, então, visível, vem lembrá-los do juramento
de voltar para a Luz, se tal for o seu desejo.

Este processo, chamado de Ascensão, é apenas a reintegração à sua Graça, à sua Unidade, à sua Divindade.
O tempo então chegou, meus Filhos, de reencontrar a sua herança, de recuperar o que vocês perderam

experimentando esses planos da dualidade que, no entanto, vocês aceitaram percorrer, a fim de fortalecer em
vocês, não as forças da encarnação, mas a Luz da sua alma.
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Bem amados, as manifestações dos Elementos que vocês observam na superfície deste planeta, como na
superfície dos outros planetas deste Sistema Solar, são apenas as primícias.

A única salvaguarda, a única persistência da integridade do que vocês são, não pode ser obtida através de
precauções de natureza material.

Estritamente de nada serve ficar planejando no plano material.
Somente a sua fé, a sua determinação para encontrar a Luz que vocês são, será a sua garantia de retornar à

Luz.
Vocês não devem contar com mais ninguém além de vocês mesmos com a Luz.

Nenhuma ajuda do exterior pode levá-los à Luz.
Certamente, vocês não estão sozinhos.

Certamente, vocês estão rodeados, cercados, guiados, amados como vocês nunca foram.
Mas, no entanto, vocês, e vocês sozinhos, podem dar o passo, o grande salto do retorno à sua Unidade.

Assim é nos mundos dos mundos, durante essa passagem terrível e magnífica, a passagem da dualidade à
Unidade.

***

Certamente, todos vocês são Filhos da Luz, mesmo aqueles que aos seus olhos poderiam se apresentar
como forças das trevas e da pluralidade, são Filhos que experimentam a multiplicidade, a divisão e que não

estão prontos para retornar à Unidade.
Mas isso, como vocês sabem, é a liberdade fundamental deles.

Nisso, é pedido para não julgarem nem os acontecimentos, nem os seres, mas para permanecerem firmes na
sua Unidade, na sua Fé e na sua Luz.

Não há alternativa.
CRISTO disse: “ser-lhes-á feito segundo a sua Fé” e isso irá acontecer exatamente assim.

A Fé na Luz é o motor da sua Ascensão.
A Paz do seu ser e do seu Coração frente às mudanças dos Elementos em curso é a sua garantia de retorno à

Unidade.
Vocês estão nos momentos finais da dualidade, vocês estão nos momentos mais difíceis que vocês têm que

viver na dualidade.
Esse momento é o momento em que a dualidade se apercebe de que ela não existe e de ela acaba na

Unidade.
Certamente, muitas almas, muito povos irão desistir, por egoísmo ou por medo, desse retorno à Luz.

Não julguem, não condenem, contentem-se em viver no seu interior a Luz que está chegando.
O melhor serviço que vocês podem prestar aos seus Irmãos que sofrem é estarem vocês mesmos firmes na

sua Fé, na Luz e na Verdade.
Nenhuma outra atitude, nenhum outro comportamento pode melhor ajudar do que disso.

***

A Luz, se vocês a aceitarem, irá nutri-los fisicamente, psicologicamente, espiritualmente.
A Luz, se vocês a aceitarem, irá irradiar de vocês e ela é suficiente em si mesma, pois ela é capaz, se vocês

irradiarem através do seu ser, de conferir a Paz, de conferir o Amor e de conferir a busca da Unidade com
outros seres humanos que tiverem a oportunidade de estar frente a este ser.

A sua jornada da encarnação termina.
O que significa que é o fim, simplesmente, da realidade tal como vocês a conhecem.

Vocês vão reencontrar a sua herança Divina.
Vocês vão reencontrar os seus potenciais Divinos, na totalidade.

A separação entre as Dimensões (que era uma das características deste mundo na dualidade) não vai mais
existir, tampouco.

Alguns de vocês percebem, sentem e veem os mundos invisíveis.
Alguns de vocês pressentem, vivem o contato com o seu Anjo.

Esta é a Verdade.
Este é o caminho da Unidade.

Como lhes foi dito pelas energias Arcangélicas, os sinais são muitos e eles serão cada vez mais numerosos no
Interior de vocês e ao nível do Céu.

Não se preocupem com as reações da dualidade a esta Unidade que está chegando.
O medo alimenta a sombra.

A Luz alimenta a Luz.
Vocês são Filhos da Luz.



Vocês estão prestes a viver a experiência mais Divina que pode ser vivida por uma alma em seus diferentes
caminhos.

Bem amados Filhos, vocês caminharam, emprestaram muitos corpos, vocês participaram, cada um à sua
maneira, da evolução destes mundos, deste Sistema Solar.

Lembrem-se das palavras de CRISTO: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.
Aí se encontra uma chave capital para o desprendimento, para a Mestria e para o Abandono à Luz.

Vocês devem, mais do que nunca, gradualmente e à medida que as manifestações dos Elementos desejadas
e desencadeadas pelo Arcanjo MIGUEL e pelo seu Sol forem ensurdecedoras, à medida que esta

ensurdecência, este alarido, tal como eu denominei, for aumentando, gradativamente, vocês deverão entrar no
seu espaço Interior, na sua Unidade, na sua Divindade.

***

Vocês vivem uma época majestosa.
Não vejam as destruições como uma punição.

Não vejam os tormentos de alguns dos seus Irmãos como uma punição, pois não o é.
O Pai jamais pune.

O Pai transforma as formas a fim de que a Luz possa eclodir.
Seja o que for que vocês tiverem que viver, aí onde vocês estão, tenham-se prontos.

Ter-se pronto não consiste em tomar precauções materiais ou físicas.
Trata-se, de preferência, de ter-se pronto para penetrar totalmente na sua Essência, na usa Divindade, e a

porta, vocês conhecem, como lhes anunciou Abraão (ou RAM), situa-se no nível do seu Coração.
A porta do Coração os abre ao seu Coração Interior, ao seu Espírito e à sua Divindade.

O único esforço que vocês terão que fazer (e que vocês têm, desde já, que realizar) é unicamente voltar-se
para ele.

A chave do seu paraíso, a chave da sua Eternidade, a chave da sua extração desta dualidade apenas pode ser
encontrada no nível do Coração.

Todos aqueles que buscarem em outro lugar, através de comportamentos, através de lutas, através de
resistências, irão se afastar da Porta Sagrada.

Mais uma vez, não os julguem, não os forcem, contentem-se em irradiar, se vocês tiverem encontrado a sua
interioridade.

Aí se situa a única ajuda possível nos mundos da Unidade.
Muitos elementos ligados ao que vocês são, ao seu caminho em suas várias encarnações, em seus vários

destinos, não devem afastá-los da Verdade do instante.
Muitos de vocês vão ter o conhecimento do que eles são, autêntica e verdadeiramente.

Mesmo aqueles que escolherem a dualidade, vão ver claramente o que eles são e a distância que pode existir
entre o que eles são e o que eles manifestam.

Isso cabe a vocês.
Vocês devem permanecer em Paz.

Nenhuma restrição criada pela dualidade (quer seja de natureza afetiva, de natureza familiar, de natureza
profissional, de natureza social) deve impedi-los de fazer esse retorno para o centro.

Vocês devem escutar apenas o Coração.
Vocês não devem escutar o mental.

Quando eu digo “escutar o Coração” isso está bem além das manifestações energéticas ligadas às vibrações,
ao experimentado e ao sentido, mas, sim, a um centramento da Consciência na Unidade do Coração.

Vocês serão ajudados.
Vocês irão assistir a uma série de fenômenos naturais, ou não naturais, visíveis aos seus olhos, transmitidos

pela mídia e pelos meios modernos de comunicação antes deles desaparecerem da superfície deste mundo.
Vocês devem extrair-se totalmente desta realidade, a fim de penetrar no real que é a Unidade.

***

Vocês não poderão permanecer de um lado e do outro entre dois mundos.
O pedido que lhes foi feito (para alguns de vocês há muitos anos ou há muitas vidas) para manter na

encarnação um corpo enquanto tendo consciência de alguns mundos espirituais, enquanto obrigando-os a
permanecer, como vocês diziam, “enraizados”, simplesmente não terá mais sentido.

Isso poderá ser, para alguns de vocês, um grande problema, pois a única maneira de manifestar a Unidade
estando na dualidade era, até agora, firmar-se na dualidade, a fim de não vagar entre dois mundos e os seus

perigos.
Mas em breve, muito em breve, esse não será mais o caso.

Vocês serão ajudados nisso pela potência da Luz, pela potência da Vibração e pela potência do seu Anjo



Guardião, na condição expressa de vocês pedirem para ele.
Lembrem-se de que jamais a Luz pode violar o livre arbítrio.

Mesmo vocês sabendo que, em outro nível, esse livre arbítrio absolutamente não existe.
Entretanto, aqueles que acreditam nesta liberdade, neste livre arbítrio, devem ser respeitados, pois é a verdade

e a realidade deles.
No entanto, aqueles que quiserem retornar à Unidade na Morada do Pai e mais perto do Pai e evolver nas

Dimensões não separadas, não divididas, deverão necessariamente se retirar e se desprender desta realidade
antes que ela desapareça totalmente.

Assim, muitas partidas de almas, em grupo, irão ocorrer.
Muitas partidas individuais irão ocorrer.

Os seres irão simplesmente desaparecer.
Outros simplesmente serão consumidos.

Outros, enfim, ainda, irão levar o corpo e não vão deixar qualquer vestígio.
Outros, enfim, deverão, durante um tempo restrito, continuar a trabalhar nesta Dimensão, ao passo que outros

irão trabalhar agora no estabelecimento das novas bases da nova vida, na nova Dimensão.
Isso começa agora, isso irá durar um período de tempo extremamente preciso do seu tempo terrestre.

Alguns de vocês estão adiantados nesse cronograma, pois já começaram o caminho de volta para a Unidade
na sua própria revelação a si mesmo, há pouco mais de um ano.

O sentido e o objetivo da sua missão neste retorno à Unidade irão lhes aparecer cada vez mais claramente,
gradualmente e à medida das semanas que irão aproximá-los do prazo.

Ninguém poderá enganá-los, exceto vocês mesmo, se persistirem em permanecer apegados a alguns valores
que simplesmente não terão mais sentido, nem existência, durante as próximas semanas.

Aí está, bem amados Filhos do UM, o que eu queria anunciar a vocês.
Se agora, meus bem amados, vocês tiverem perguntas em relação a este processo e ao que eu acabo de

anunciar, eu gostaria de tentar dar os esclarecimentos, na condição de serem úteis.
Úteis, não segundo o seu sentido, mas segundo o sentido da Luz e o destino de alma.

***

Pergunta: os famosos três dias anunciados por MARIA corresponderiam a uma onda ascensional
importante para a humanidade? Isso ocorreria ao mesmo tempo?

O que foi chamado, pela Divina MARIA, de três dias, corresponde à fase final do desaparecimento da
dualidade.

O momento em que a Terra será regenerada.
O momento em que esta Dimensão simplesmente não vai mais existir.

Isso irá ocorrer em um tempo posterior, entre o início e o fim do processo de Revelação.

***

Pergunta: o que vivemos na 3ª Dimensão corre o risco de ser um freio para a 5ª Dimensão?

Bem amada Filha da Luz, tudo depende do olhar que se tem.
Muitas coisas podem representar, no seu mundo, freios à sua expansão na nova Dimensão.

Quando chegar a hora, nenhum desses freios poderá subsistir.
É apenas o seu olhar, ou a orientação da sua Consciência, que pode ser um freio, unicamente pela dificuldade

de voltar o olhar, o suficiente, para o Coração.
No Coração é dissolvido, real e concretamente, a totalidade das oposições ligadas à sua materialidade.

Nem a doença, nem as circunstâncias materiais, nem a idade, podem ser um obstáculo para a sua Ascensão.
Somente a orientação da Consciência pode ser um obstáculo.

Uma série de etapas que vocês vivem atualmente é unicamente, de maneira geral, destinada a fazê-los
desprender-se dos seus últimos apegos, das suas últimas crenças, dos seus últimos medos e nada mais.

Não esqueçam que a Luz revela, que a Luz transcende e que a Luz dissolve o que não é da Luz.

***

Pergunta: como se beneficiar para ir ao sentido da nossa Luz interior?

Vocês devem admitir que, seja qual for o potencial de Luz próprio de cada um de vocês, seja qual for o nível
de revelação desta Luz, vocês participam, no momento das suas ocupações materiais, sejam elas quais forem.



Mas, quando chegar a hora, essas ocupações materiais deverão, elas também, cessar.
Vai chegar o momento em que vocês terão que voltar o seu olhar para o Interior, totalmente.

Este momento será claramente indicado a vocês.
Cada ser humano irá senti-lo.

Cada ser humano poderá aceitá-lo ou recusá-lo.
Mas é óbvio que se vocês não tiverem feito o trabalho de preparação (a perda, se vocês preferirem, de alguns
apegos, de alguns comportamentos e de algumas atitudes), isso será muito mais difícil quando chegar a hora.

O que não significa que vocês não vão conseguir, mas isso corre o risco de provocar consequências
desagradáveis, em um primeiro momento, que são totalmente desnecessárias de viver ou de experimentar.

Vão para o Interior.
Uma série de exercícios foi dada, progressivamente e à medida dos meses, e eu penso em especial em

Abraão (RAM) que lhes deu o acesso às chaves do seu Santuário Interior.
Não há outros exercícios.

Este é o mais simples, o mais autêntico, o mais completo e, sobretudo, o mais seguro (ndr: ‘Meditação
Direcionada para o Coração’, transmitida por RAM (1)).

Entretanto, nada os impede, no momento, de se interessar pelos sintomas da chegada desta Luz, em vocês e
sobre este mundo.

Pois as imagens que vocês vão ver ficarão gravadas na sua alma, de modo definitivo.
Elas irão fortificar e forjar o seu Espírito na compreensão dos mecanismos específicos da reversão da Sombra

para a Luz.
Vocês vieram, vocês se encarnaram (alguns há tanto e tanto tempo, há tantas e tantas vidas) unicamente para

viver esse momento.
Então, não tenham medo.

Simplesmente, tentem, tanto quanto possível, desligar-se dos seus sofrimentos (seja qual for a sua origem) e
isso é possível.

Essa não é uma visão da mente.
Essa é uma realidade tornada possível pelo afluxo de Luz.

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, vamos agora viver um momento de Comunhão, um momento de Amor, um
momento de despertar.

Queiram simplesmente acolher no seu Interior a Bênção que eu lhes transmito, eu diria, do mais elevado dos
Céus, na sua densidade.

Sejam abençoados.
Vocês são Filhos da Luz, Filhos da Unidade e Filhos do Pai UM.

Sejam abençoados e recebam.

... Efusão de Luz ...

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

1 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
http://autresdimensions.info/article66ce.html

http://autresdimensions.info/pdf/ORIONIS-8_fevrier_2009-article66ce.pdf
08 de fevereiro de 2009

***

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

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

http://autresdimensions.info/article66ce.html
http://autresdimensions.info/pdf/ORIONIS-8_fevrier_2009-article66ce.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://portaldosanjos.ning.com/




Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam Paz, Amor, Bênçãos e saudações.

Como vocês já sabem, este ano é o ano da minha Presença, é o ano da grande purificação.

Vocês vão entrar, dentro de muito pouco tempo, não mais nas primícias da minha manifestação, mas na realidade da minha manifestação.

Eu venho purificar o que deve sê-lo.

O ser humano deve passar da competição à cooperação.

A dualidade nem sempre foi sinônimo, nesta dimensão, de competição.

A vida, na sua dimensão mais física e, entretanto, mais espiritual, não poderia existir sem a cooperação.

No entanto, as forças que os governam, às quais vocês estão sujeitos de livre e espontânea vontade ou contra a sua vontade (e que não
cessaram de querer dominá-los, de querer persegui-los, de querer privá-los da sua liberdade), vão hoje descobrir que, após 6.000 anos de

governo do homem vocês vão passar ao ‘governo do Pai’.

Os acontecimentos inevitáveis e inexoráveis que vocês são levados a viver, de maneira individual e de maneira coletiva, são, eu repito,
inexoráveis.

Eles refletem a passagem da dualidade à Unidade, a passagem da competição à cooperação.

Creiam, efetivamente, que, além das aparências do que vocês vão ver, do que vocês vão experimentar, essa não é a realidade, essa não é a
Verdade quanto ao sentido do que vocês veem, quanto ao sentido que vocês vivenciam.

A Verdade está além disso.

Eu vou tentar, no entanto, transcrever-lhes novamente o sentido.

A Verdade é Unidade.

A Verdade é Luz.

Entretanto, permitir a eclosão e a revelação da Luz (que irá firmar o seu despertar absoluto à realidade e à Verdade do que vocês são) pode
manifestar-se apenas através do que vocês chamam, enquanto ser humano encarnado, de destruição.

Mas a destruição não é um fim em si.

A destruição permite encontrar os valores mais escondidos do ser humano, os mais nobres, para que estes possam, nos níveis individual e
coletivo, emergirem, serem compreendidos e serem vividos.

O espírito de pertencimento a um grupo, a uma família, a um país, a um homem ou a uma mulher, deve dar o lugar à cooperação.

A cooperação não conhece o conceito de raça, o conceito de família, o conceito de dualidade.

A cooperação é a Verdade.

A cooperação é o quê?

A cooperação é a doação e o ser humano encontra esta dimensão quando o espírito de competição é aniquilado pela destruição.

Mas esta destruição não é uma destruição, é uma desconstrução, o que não é de modo algum a mesma coisa.

ARCANJO MIGUEL - 18.02.2009 - AutresDimensions

http://2.bp.blogspot.com/-iRS57R1mGS4/UsX6-JAWkeI/AAAAAAAAD58/D4MjaQPpusY/s1600/000+arcMika+-+18.02.2009'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Construir a sua Eternidade necessita de destruir o seu lado efêmero, as lutas de poder, as lutas ligadas à economia, as lutas ligadas ao dinheiro,
as lutas ligadas à família que impedem, por definição, o princípio de cooperação.

Eu disse, e repito, porque isso é importante: aqueles de vocês, entre vocês sobre esta Terra, que conhecem o movimento dos planetas, eu os
convido a olharem a configuração astrológica extremamente precisa de 25 de março do seu ano.

Esse dia será marcado de uma pedra branca na história da sua alma e na história da sua humanidade.

Esse dia está ligado à irrupção da Luz na sua densidade.

Obviamente, as densidades que não estiverem prontas para receber esta Luz serão levadas a uma desconstrução.

Isso é válido para os indivíduos, isso é válido na escala das famílias, isso é válido na escala dos países e é válido na escala da sua humanidade.

A minha Presença revela-se, e irá se revelar cada vez mais, através da minha manifestação violenta e particularmente forte dos Elementos
sobre o seu planeta.

A entrada real da totalidade da minha Vibração no seu Universo e no seu Sistema Solar começa precisamente em 25 de março.

Eu venho dar a notícia do regresso da Luz e da reversão ligada ao governo do Pai.

Como sabem, muitos complôs, muitas conspirações existem na superfície do seu mundo para impedir isso e para dominar ainda mais o ser
humano.

Isso, o Pai não pode mais tolerar.

Chegou a hora de quebrar as suas correntes da escravidão nesta Dimensão, para o que vocês consideram como superior a vocês e que, no
entanto, é de longe inferior à realidade do que vocês São.

Isso chega a grandes passos.

De nada serve transtornarem-se.

De nada serve prepararem-se exteriormente.

***

A Luz e a Divina Providência (eu emprego esta palavra intencionalmente) que se seguem irão propor às suas vidas, irão propor às suas
estruturas (físicas e sutis) um estado de Graça como jamais vocês experimentaram.

A preparação foi longa.

Durante a minha primeira vinda manifestada como elemento, eu me manifestei através da presença de elementos cometários no seu céu.

Doze anos depois eu volto para realizar, pelo princípio do número 12, uma revolução.

Esta revolução é a que irá lhes permitir descobrir quem vocês São realmente.

O Arcanjo JOFIEL os preparou, durante o ano passado, para o encontro com o seu Anjo, para o encontro com a sua interioridade mais nobre.

A única preparação que vocês têm necessidade de efetuar necessita de duas virtudes.

A primeira dessas virtudes tem por nome: confiança.

A segunda dessas virtudes tem por nome: abandono à Divina Providência.

Vocês não devem se preocupar com nada mais senão com o que vocês são, com quem vocês são.

Mas, além desta atenção específica, a cooperação será levada a se desenvolver em uma escala dificilmente vislumbrada hoje e imaginável para
o ser humano.

Muitos seres humanos serão desconstruídos e, isso, a partir do solstício de verão [de inverno, no hemisfério sul].

Vocês não devem nem se alarmar, nem sofrer por aquilo, porque esse é o caminho desejado por essas almas a fim de acederem, pela
desconstrução, à Luz.

A experiência da Luz, nesse momento, quer as almas tenham escolhido recomeçar o caminho da dualidade, quer as almas tenham escolhido
aceder a esta Luz, não importa, porque o tempo, para a alma, não existe.

Mas o seu tempo terrestre é, ele, bem real.

Ele corresponde a limitações da sua realidade: o tempo se distende, o tempo se contrai, vocês já sabem disso também.

***

Vocês serão levados a soltarem totalmente o que não é da Luz.

A única causa de sofrimento é a resistência.

Se não houver resistência, não haverá sofrimento.

Haverá Luz, haverá (como eu já disse) despertar e haverá, sobretudo, reconexão com a sua FONTE, com a sua identidade verdadeira que é
amplamente diferente daquela que vocês vivem hoje.

Vocês já são, e de toda a eternidade, seres multidimensionais que experimentaram, a título individual, múltiplos planos, múltiplas dimensões,
múltiplas experiências.

Somente as construções, desejadas por alguns partidários desta dualidade, forçaram-nos, por meio das experiências das encarnações, a se
fixarem cada vez mais nesta dualidade e na encarnação.

A encarnação não é nem um objetivo nem um fim em si.

A encarnação é uma passagem, mas essa passagem não é absolutamente obrigatória e, no entanto, vocês escolheram vivê-la.

A evolução se faz de maneira cíclica, a evolução jamais é linear.

Quem diz ciclo, diz passar de novo pelo mesmo ponto, mas com outra abertura de visão, outra abertura de consciência, mas, sobretudo,
com outra compreensão.

Não julguem o que vai acontecer.



Não julguem os seres humanos, independentemente dos comportamentos, porque o comportamento mais desprezível apenas reflete um defeito
de conhecimento, um defeito de Luz, mas, entretanto, a Luz está presente, mesmo nesses seres, ela simplesmente não está revelada nesta

Dimensão, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Ninguém é condenável, quaisquer que sejam os atos que ele produzir no momento da minha manifestação.

O temor, o medo, a não confiança e as resistências são causas de sofrimentos e os sofrimentos devem encontrar um derivativo, uma porta de
saída para essas almas atormentadas durante a sua desconstrução.

***

Quem diz desconstrução diz ‘construção nova’, diz novos mundos, novas vidas, novas Vibrações.

Infelizmente, a simultaneidade de diferentes Dimensões entre o seu solstício e o fim deste ciclo de transformação vai confrontá-los
necessariamente com duas visões profundamente opostas entre os seres que terão encontrado a Luz e aqueles que não a terão encontrado.

Entretanto, estejam seguros e certos de que a Divina Providência e de que os seus Anjos guardiões cuidam junto a vocês, e em vocês, para
que nem um único cabelo da sua cabeça desapareça, para que nenhum sofrimento insuportável se manifeste junto àqueles que escolheram

juntar-se à Divina Providência [Inteligência da Luz].

Não se fixem na desconstrução.

Eu lhes disse, e repito, observem o céu, observem a Luz.

Não creiam em nenhum ser humano que viria se pretendendo da Luz.

Esse não saberia o ser verdadeiro.

O Espírito da Verdade, o Espírito de CRISTO, apenas poderá intervir quando a destruição terminar e unicamente naquele momento e quando
vocês mesmos estiverem prontos para reencontrá-Lo na sua intimidade, assim que a destruição tiver terminado totalmente.

Não se preocupem, e cada dia que passar deverá fazê-los recordar desta frase: não se preocupem com seus medos, com a necessidade
de prevenir, com a necessidade delimitar o que está vindo.

A Divina Providência, a Luz, ocupa-se disso para vocês.

A única tarefa que vocês têm que realizar, a única tarefa que vocês têm que fazer nascer e que fazer crescer, é a Luz em vocês, é a Luz que
vocês são.

Absolutamente nada mais.

***

Vocês irão observar, no período de cinco semanas do seu tempo terrestre (até esta data importante de 25 de março), vocês irão se aperceber
de que muitas manifestações energéticas novas irão invadi-los, de que a sua consciência irá lhes parecer cada vez mais destacada da noção

temporal.

A repartição das suas tarefas irá mostrar distorções evidentes do tempo.

Isso corresponde ao entrelaçamento e à interpenetração da Luz na sua dualidade.

O êxito, no nível da humanidade, das forças de dependência, das forças de escravidão que vocês experimentaram, será tentar arrastar o ser
humano nesta dualidade, nesse conflito.

Não participem de nenhum conflito.

Vocês não têm outro interesse a defender senão aquele da Luz.

Vocês não têm outra certeza a manter senão aquela do Amor do Pai por vocês.

Não pode ser diferentemente.

Progressivamente e à medida que vocês ganharem em intensidade de Luz, progressivamente e à medida que ganharem em intensidade de
consciência, essas palavras que, hoje, lhes parecem talvez distante da realidade que vocês vivem, irão se tornar a única realidade possível.

Não haverá alternativa além dessa.

Não haverá sequer dúvida em relação a ela e isso está muito próximo.

***

Agora, vocês devem trabalhar para a sua Luz interior.

Não hesitem em extrair-se deste mundo.

Não hesitem em extrair-se dos conflitos existentes.

Não hesitem em extrair-se das tarefas desejadas pela sua sociedade a fim de fazê-los entrar ainda mais na escravidão, porque os valores aos
quais vocês foram obrigados a aderir não existirão mais, simplesmente, dentro de algum tempo.

O algum tempo deve ser tomado no sentido terrestre e não espiritual.

Muitas coisas que eu chamaria de acontecimentos essenciais devem ocorrer na superfície deste planeta.

Eles estão em curso.

Eles já começaram, mas são apenas as primícias.

A água, o fogo, a terra e o ar vão entrar em ebulição, no sentido próprio como no figurado, através da revelação da Luz do que está vindo.

A preparação do seu estado interior vai durar precisamente um mês.

No momento em que eu me tornar visível no céu, entre 25 de fevereiro e 25 de março do seu ano, vocês vão ter exatamente quatro semanas, 28
dias.

Esses 28 dias são também algo importante nos dados que vocês devem integrar e compreender.

Esses 28 dias são 28 dias de preparação e correspondem um ciclo completo da revolução lunar.

Isso não é por acaso.



Não se esqueçam jamais de que vocês têm o livre arbítrio, como seres humanos encarnados, mas que, contrariamente aos seres de Luz que
vocês são, os sistemas solares, os movimentos planetários, não têm a liberdade que vocês têm.

Eles obedecem a ciclos extremamente precisos quanto aos deslocamentos, quanto às mudanças de órbita, quanto à modificação da revolução
em torno do Sol.

Assim como os sóis não têm a liberdade que vocês conhecem, os sóis estão unidos, de maneira indestrutível, ao Sol central da sua galáxia
[Sirius] que está, ele mesmo, unido ao Sol dos sóis denominado a estrela Alcyone.

Esta estrela Alcyone é a Fonte do Pai e a Luz do Pai.

Ele ali reside.

De lá partem os impulsos para a experimentação da vida em múltiplas dimensões.

A estrela Alcyone vai, em breve, encontrar-se alinhada, por um deslocamento do conjunto desta galáxia, em relação com uma irradiação muito
mais direta desta estrela.

Isto está diretamente ligado e conectado com o que eu chamei de ‘governo do Pai’.

***

O homem pôs fim aos seus princípios de dominação.

Ele deve reencontrar a realidade da sua Luz.

Ele deve reencontrar a sua natureza, que eu qualificaria, com prazer, de quase angélica, apesar do fato de terem aceitado viver na dualidade
desde tanto e tanto tempo, para alguns entre vocês.

Isso fortificou camadas que vocês não conhecem, porque elas não estão reveladas em vocês.

Quais são essas camadas?

Elas teriam por nome, na sua linguagem: a força, a Verdade, a potência, a Luz, que alguns de vocês expressaram, nesta realidade, pelo poder,
pela dominação e pela dependência.

O Pai os criou livres.

O Pai os criou à sua imagem, isso não é uma ilusão, não é uma metáfora, mas é a estrita realidade.

Vocês simplesmente não têm os meios, por enquanto, para ver, compreender e perceber isso.

Simplesmente, isso está chegando e é para breve.

Nós teremos necessidade, do nosso estágio dimensional, de todas as boas vontades e de todas as consciências a fim de guiar, da melhor
forma possível e o mais perto possível, o conjunto dos seus Irmãos que desejarem ir para esta Luz e para esta realidade Divina.

Ainda uma vez, não condenem e não julguem aqueles que desejariam opor-se a isso.

Essa é a liberdade deles e nós mesmos não podemos nos opor.

Esta é a grandeza do homem, mas é também a causa da inconstância do homem.

Mas esta falha é apenas temporária.

Ela não pode ser eterna porque, além da realidade efetiva do mundo no qual vocês vivem, mesmo os seres que vocês chamam hoje de ‘mais
escuros’ possuem, neles, a mesma Luz que vocês.

Simplesmente as camadas de construções ligadas ao medo os impedem de conhecer isso, nesse momento.

Eles também estão no lugar deles em relação à mudança de ciclo que vocês vivem.

***

Trata-se realmente do fim de um mundo, mas não do fim do mundo.

Trata-se do fim da vida tal como vocês a conhecem, tal como a experimentam.

Este mundo foi criado à imagem do Pai, em harmonia, em beleza, mas ele já conheceu muitos ciclos, muitas reversões, muitos períodos (por
vezes vividos como difíceis), mas que, entretanto representam, para o conjunto deste Sistema Solar (mas, sobretudo, deste mundo específico

sobre o qual vocês estão) uma possibilidade de Ascensão, uma possibilidade de Irradiação quase única na história dos universos.

Este planeta, este Sistema Solar, são realmente únicos nos anais da Criação.

A desconstrução que deve ser realizada pelas Milícias Celestes está à altura da Irradiação que deve adquirir este planeta em outras Dimensões.

Observem o seu céu, observem os planetas deste Sistema Solar, informem-se pelo Coração e por seus meios (enquanto estiverem ainda aí) no
nível exterior.

A realidade do que eu acabo de dizer, há agora sete semanas, corresponde ao que vocês vivem.

O que vocês observam na superfície do seu mundo, seja no nível dos comportamentos humanos, como no nível dos comportamentos
dos países, como no nível dos comportamentos dos Elementos, são apenas as primícias dos comportamentos que vocês vão observar.

***

Permaneçam alinhados, permaneçam centrados, permaneçam interiorizados.

O que vocês têm que viver é uma necessidade.

Uma vez mais, a palavra mais adequada e que eu vou empregar novamente, é a palavra ‘desconstrução’.

Vocês devem desconstruir para reconstruir-se de outro modo.

Vocês devem desconstruir-se para reconstruir-se identicamente, mas em outro lugar, porque a Vibração e a Oitava deste Sistema Solar
mudam de maneira extremamente potente.

A Luz está a caminho.

O fenômeno de Ascensão, como muitos o chamam conectados com este planeta, é uma realidade inexorável.



A Ascensão começou.

A Ascensão irá se manifestar a partir de 25 de março a título individual ou a título coletivo.

Isto está de acordo.

Entretanto, nem todos serão referidos por esta primeira onda.

Vocês devem, a maior parte dos trabalhadores que eu denominaria da Luz (ou trabalhadores do Pai), permanecer em manifestação,
precisamente entre as duas Dimensões, mas, no entanto, fortalecidos pela sua vontade de Ascensão e pela sua determinação de Ascensão.

Atenção para não sucumbirem às tentações da resistência que iriam levá-los a sofrer inutilmente.

Eu posso assegurar-lhes e certificar-lhes de que, se vocês viverem este período de preparação de maneira autêntica, através dos
seus comportamentos, através dos seus gestos, através dos seus pensamentos, tudo irá acontecer absolutamente de maneira alegre e

luminosa.

E é permanecendo nesta Luz e nesta alegria que vocês poderão dar a sua cooperação e não diferentemente.

***

Aí está, bem amados Filhos do Pai, o que eu tinha para dizer.

Eu insisto para que esta data de 25 de março seja anunciada, para que esta data de preparação de 28 dias que vocês têm que viver
seja divulgada da maneira mais ampla possível.

Ela o será, aliás, por vários canais que farão apenas confirmar este aqui.

A sincronia da emergência dessas datas, a sincronia da emergência dessas mensagens, seja pela minha voz, através de diferentes canais ou
por outros seres que acompanham os canais, irá ao mesmo sentido.

E aí vocês irão compreender, de maneira irrefutável, que algo de grandioso está chegando, porque isso é grandioso, isso é da ordem da Luz.

Bem amados filhos do Pai, filhos da Unidade, se tiverem perguntas, interrogações em relação a isso, em relação à minha Presença no seu
mundo, eu gostaria de tentar trazer uma iluminação.

***

Questão: aqueles que não têm consciência disso, ou que não aderem a isso, irão viver este processo ascensional da mesma maneira?

O único risco é a resistência e, portanto, o sofrimento, mas o sofrimento pode conduzir também, quando se torna extremo, a uma forma
de compreensão e de aceitação que eu chamaria de ‘abandono’.

Portanto, não se preocupem com eles.

Contentem-se de anunciar.

Contentem-se também de não denunciar demasiadamente as armadilhas deste mundo que são bem reais, mas o ser humano deve fazer as
suas próprias escolhas de maneira individual.

Unicamente ele sozinho deve escolher e pode escolher.

***

Questão: o que você chama de «desconstrução»?

A desconstrução é a influência da Luz do Pai que vem apagar os erros de trajetória da humanidade no seu conjunto e, portanto, apagar
a dependência, a dominação, o poder.

Tudo o que vocês construíram, a título de poder, individual ou coletivamente, deve desaparecer.

A cooperação não pode ocorrer se houver a mínima veleidade de poder.

***

Questão: a desconstrução seria concomitante com a Ascensão?

Para algumas almas, em alguns lugares do mundo, sim.

Mas a desconstrução, eu repito, não é o fim.

A desconstrução assinala o arranque de um processo que é a emergência da Luz, que é a Ascensão do seu planeta e que eu denominaria
eventualmente (e que apenas irá ocorrer quando o meu reinado deste ano terminar), em sua terminologia: reversão.

***

Questão: então o seu reinado será com a desconstrução?

A minha regência é para fazer a limpeza, na sua expressão corrente.

Fazer a limpeza consiste em desvendar, revelar, caçar o que não é a Luz e combater.

O papel de vocês não é o de combater.

O papel de vocês é o de revelar a Luz e nada mais.



Vocês não estão nos tempos do combate.

Vocês estão nos tempos da aceitação.

Deixem o combate para aqueles que fazem isso e que sabem o que fazem.

Jamais se esqueçam de que vocês devem reencontrar a sua Unidade, enquanto nós, dos nossos planos dimensionais, de uma maneira ou de
outra, humanos ou não, anjos ou não, hierarquias ou não, já realizamos esta Unidade porque nós nunca a deixamos, contrariamente a vocês.

E cabe a nós combater para a Glória do Pai, a fim de que a Unidade se revele, a fim de que a Luz se revele.

O que não é o papel de vocês.

***

Questão: no fim do seu reinado, os seres humanos estarão unificados, estarão na Unidade?

Todos os seres humanos, sem exceção, terão vivido o contato com a Luz, quer a aceitem, quer a recusem.

Não pode ser de outro modo, porque todo o mundo deve ser informado e não unicamente os trabalhadores da Luz, os trabalhadores do Pai.

Mesmo aqueles que se desviam da face da Luz, da face do Pai, devem ser informados e transformados pela Luz, mesmo se decidirem
recomeçar vários ciclos nos seus caminhos da dualidade.

***

Questão: poderia desenvolver o que você entende por «princípio do número 12»?

Como sabem, vocês estão em um sistema solar onde o número dominante, na dualidade, é o número 7.

A oitava superior que corresponde ao que vocês chamam de 5a. Dimensão, é vivida em uma oitava do número 12.

O 12 corresponde a uma forma de Unidade.

É uma nova tri-Unidade que lhes permite ascensionar nos mundos da não dualidade.

Na sua terminologia, eu creio que aquilo pode ser ilustrado pelo que vocês denominaram «os 12 trabalhos Hércules», mas também pelas 12
vértebras da sua coluna vertebral que se situam nas costas.

O referencial do 12 está ligado a uma outra oitava e a outra manifestação de formas de vida.

Quanto ao 28, este número corresponde a uma revolução lunar.

Ele é extremamente importante.

Para o que vem a contar de 25 de março (e de maneira muito mais flagrante a partir do seu solstício de verão [de inverno, no hemisfério sul]), é
evidente que vocês devem se preparar e que esta preparação não se faz através de 12 trabalhos, mas através de 28 patamares.

São esses 28 patamares que vocês terão que viver.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos do Pai, eu lhes transmito agora toda a minha força, toda a minha proteção e todo o meu Amor e
eu lhes digo bem-vindos à sua Eternidade!

... Efusão de energia …

************
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E bem, caros amigos, como sabem, já faz certo tempo que eu não pude falar com vocês porque tem muita gente que
vem vê-los e eu passo, obviamente, depois do Arcanjo e depois do grande Mestre.

Isso me parece um pouco evidente.
Então, eu aproveito que me dão a ocasião de poder falar-lhes em reunião para desejar-lhes, primeiramente (e
desejar-me também) as boas vindas e também trazer-lhes toda a minha amizade, todas as minhas saudações.

Como de hábito, vamos tentar ajudá-los no seu caminho através das perguntas que terão para me fazer.
Então, caros amigos, eu lhes digo boa noite e ouço o que têm para me perguntar.

***

Questão: o que é da passagem do cometa Lulin?

Como o chamou?

***

Questão: Lulin.

Ele é chinês, então.
É talvez o cometa do novo ano nos chineses, não?

É um gracejo, isso.
Como eu disse, os cometas são as concretizações e as manifestações extremamente precisas de um sinal.

Os cometas são um sinal.
Geralmente este sinal é colorido, se quiserem, de acordo com as constelações ou as estrelas ou os planetas que são

atravessados, desde a Terra que vocês veem, no céu, em relação a este cometa.
Então, a influência dos cometas pode existir apenas partir do momento, vocês compreenderam, em que ele se torna

visível a olho nu.
Isso é a primeira coisa, porque os cometas (ou as extremas concretizações) passam todos os dias, mas o lado visível

vai corresponder totalmente à influência, tal como os dados astrológicos vão corresponder.
Ou seja, de acordo com os lugares do céu que são atravessados pelo cometa e de acordo com as constelações que
são atravessadas (tanto no nível das estrelas fixas como dos seus próprios planetas deste sistema solar) haverá uma

influência específica.
Então, os cometas sempre foram feitos para prevenir.

Já na tradição popular e no imaginário popular, os cometas sempre foram anunciadores de eventos, eu diria,
importantes.
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E, na maioria dos casos, esses eventos correspondem a fatores que não são, no nível dos humanos, extremamente
agradáveis.

Daí o terror que eles sempre inspiraram e também o efeito de cristalização que foi trazido pelos diferentes astrólogos,
nas diferentes tradições.

Então, essa passagem cometária corresponde efetivamente à concretização de grandes seres e, o primeiro deles, é o
Arcanjo, como sabem, Miguel.

Mas qualquer anjo pode também se manifestar e compactar a sua presença e a sua influência sobre esta Terra
através de um cometa.

É importante compreender que, a partir do momento em que é visto, é necessário localizar onde é visto e, em
seguida, tentar ver, se quiserem, o que traz este cometa.

Então, obviamente, há outros elementos que intervêm de acordo com o aspecto visual.
A primeira das coisas que intervêm é, obviamente, a cor, porque nem todos os cometas são da mesma cor.

Há cometas que são brancos.
Há cometas que são marrons.

Há cometas que são azuis.
Há cometas que são verdes.

Então, este cometa é de cor azul e verde.
Isso é importante de compreender.

Os grandes cometas que passaram eram, geralmente, cometas brancos ou marrons.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que o cometa assinala a aproximação de uma energia específica em relação com a influência, eu diria,
de um Arcanjo.

No caso, como vocês sabem, o período está sob a influência e a dominação total do Arcanjo Miguel.
Miguel é aquele que vem fazer a limpeza, como vocês dizem.

Disso vocês sabem também.
Então, também, este cometa, como irão vê-lo, é de cor azul/verde.

O que é que ele anuncia?
Anuncia algo que está em relação com a cor azul, já, e com a cor verde.

Então, o que é o que se aproxima mais da cor azul e verde?
Bem, eu vou dizer que a primeira analogia que está ressonância com aquilo é o manto do Arcanjo Miguel e o manto

de Maria, obviamente.
Então, isso quer dizer que este cometa vai precipitar sobre a Terra duas energias: a energia do Arcanjo Miguel que

vai trabalhar, vocês sabem, através de manifestações do tipo elementar extremamente potentes.
A segunda coisa assinala também a presença da energia de Maria.

Não duvidem efetivamente que, embora Maria e Miguel portem o manto, a energia deles não tem de forma alguma a
mesma, como dizer..., propriedade, obviamente.

É necessário também perguntar-se onde passa o cometa.
Então, a primeira coisa que vocês vão ver é uma conjunção entre o cometa e a lua.

Ele passa no mesmo lugar onde estiver a lua.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que o elemento que vai se manifestar está ligado, por um lado, a um reflexo do sol (porque a cor da
lua está ligada à cor do sol que se reflete dentro) e está também ligado às influências lunares.

Quais são as influências lunares?
Estão ligadas, antes de tudo, ao que vocês chamam de água, mas, ainda além, ao que chamam de prata.

A prata é a lua, bem evidentemente.
Não é unicamente o poder, é o reflexo dos valores de troca no nível espiritual que estão no nível solar.

Isso é a primeira coisa.
Em seguida, vocês vão se aperceber de que o momento preciso em que este cometa se torna visível corresponde a

um momento em que ele situa-se na constelação de Virgem.
A constelação de Virgem é, portanto, conjunta a este cometa de cor azul/verde e também conjunta à lua.

Lua e Virgem, então, isso dá o quê?
A Lua e Virgem vão corresponder, se quiserem, no nível deste cometa, à manifestação da vontade divina, feminina,

sobre a Terra.
Isso quer dizer o que, em linguagem um pouco mais precisa?

Bem, isso quer dizer simplesmente que este cometa vai provocar uma série de modificações em relação ao dinheiro.
Disso vocês sabem.

Eu já anunciei muitas vezes, desde vários anos, que tudo o que compõe o seu sistema econômico devia desabar,
porque estava sob a influência das forças da Sombra.

Mais nenhuma peça de moeda, mais nenhum dinheiro que está nos bancos é dirigido pelas forças da Luz.
Por conseguinte, é necessário que este sistema desabe, obviamente.

Então, eu responderia também  que os ocultistas das forças escuras sabem pertinentemente que é necessário servir-
se desta época para tentar transformar o anúncio a ser feito por Maria em coisas sempre também escuras, como, por
exemplo, repetir ainda um pouco mais as explicações já dadas da dominação mundial das elites Luciferianas sobre o

comum dos mortais que virá, por conseguinte, opor-se às manifestações da Luz Micaélica e também da influência
protetora da Virgem.

Vocês irão aprender também que este cometa é extremamente rico no que chamam de gás que é o metano e o
metano é um gás que é um veneno.

Vocês sabem também que o metano é algo que intervém no nível de uma série de mecanismos que permite ao fogo
se misturar com a água.

Há, através disso, algo que é extremamente potente em relação à mistura da água e do fogo que prenuncia, em certa
medida, a mistura da água e do fogo sobre a Terra.

A passagem do cometa não é suficiente para desencadear a realidade de um processo, mas é suficiente para
desencadear a tomada de consciência do processo.

Aí está o que eu queria dizer.
Isso lhes convém ou querem ainda mais informações?

***



Questão: como vai se manifestar esta mistura água/fogo?

Então, a água, vocês sabem (não se vai fazer um curso de química), é a associação de dois gases que vocês
denominam hidrogênio e oxigênio.

Mas são dois gases inflamáveis e que podem também gerar o fogo.
A água e o fogo são apenas os dois, como dizer..., elementos que estão em oposição de fase, mas que possuem os

mesmos constituintes.
Isso é muito importante de compreender.

Isso quer dizer que a mistura da água e do fogo vai ser responsável por uma série de conflagrações e de
deflagrações no nível de seu sistema solar.

Não unicamente sobre a Terra, é claro, mas sobre o conjunto do sistema solar.
Quer dizer que diversos fenômenos astronômicos, já observados pelos telescópios, vão também tornar-se visíveis na

noite no nível do seu céu.
Alguns planetas desse sistema solar vão apresentar sinais extremamente potentes de certas formas de reações

ligadas à água e ao fogo.
É o que já acontece sobre o planeta Marte.
É o que já acontece sobre outros planetas.

Quer dizer que haverá modificações visíveis, registráveis pelas forças científicas do planeta, que vão compreender
que certo número de coisas está mesmo acontecendo no seu sistema solar.

Isso não poderá mais ser escondido e será revelado dentro de muito pouco tempo.
É necessário certo tempo entre o momento em que o cometa atravessa, de maneira visível, o seu céu e o momento

em que o efeito se faz sentir de forma duradoura na matéria.
Em uma primeira fase vocês terão a informação e, em seguida, terão a concretização desta informação na sua

vivência.
Isso quer dizer o quê?

Quer dizer que o planeta Marte, por exemplo, que está ligado às energias da guerra, não é?, vai encontrar-se
reforçado.

Evidentemente, vocês vão observar que predisposições à guerra vão aparecer em muitos lugares do mundo e não
somente em um único lugar.

Há, devido ao que foi manipulado sobre a Terra pelas forças da Sombra, uma predisposição à raiva, à guerra, junto à
maioria dos seres humanos.

É um período em que será necessário (eu diria isso para vocês, é claro), continuar a permanecer tanto quanto
possível centrado e calmo e não entrar na raiva porque a raiva não será uma simples cólera, mas ela irá desencadear

a guerra, também, em vocês e com aqueles contra quem vocês estiverem com raiva.
Os humanos vão se tornar, como dizer..., ainda um pouco mais loucos, se isso for possível.

***

Questão: qual é o tempo de latência entre o aparecimento deste cometa e as reações que vai provocar?

Vocês vão ver que, a partir de um ciclo lunar completo (que corresponde, aliás, a uma data que lhes foi dada a última
vez pelo venerado Arcanjo Miguel), que a partir de 25 de março, os ciclos da Lua não serão mais completamente os

mesmos.
Observem as cores, observem as radiações.

Vocês irão se aperceber de que as energias que estão pelo sol quando da lua cheia (que se acompanham
frequentemente pelas reativações dos chacras superiores do ser humano) serão consideravelmente aumentadas.

Os bombardeamentos energéticos que vêm do sol e retransmitidos pela lua cheia vão se tornar extremamente
potentes, extremamente invasivos, eu diria, no nível dos seus casulos e das suas estruturas e dos seus chacras.

***

Questão: Júpiter também é referido, como Marte?

Júpiter é inteiramente referido.
Então, para Júpiter, as coisas são um pouco diferentes.

Vocês sabem que as virtudes de Júpiter são quase comparáveis ao lado solar, em alguma parte.
Júpiter, como é dito nos textos antigos, é o alegre, certamente, mas, ali, Júpiter não estará de forma alguma alegre.

Júpiter vai também pôr-se em raiva, ou seja, ele vai reforçar sua própria irradiação, além do sol e além da lua.
O mês de março é um mês extremamente importante porque vocês irão observar entre 1º de março e o final do mês
de março (tanto com os períodos da primavera – outono no hemisfério sul -, é claro, mas também os dias que nos

foram dados pelo Arcanjo Miguel) como um vento de loucura sobre esta Terra, tanto no nível da economia e, uma vez
mais, no nível dos humanos, infelizmente.

***

Questão: como vão evoluir os animais?

Um mestre de um cão que seja um selvagem terá um cão selvagem, um mestre de um cão que seja um mestre suave
terá um cão suave, qualquer que seja a raça de cão (exceto se estiver doente, é claro).

Portanto, pode-se dizer que os animais irão se modelar, de algum modo, na evolução do seu mestre.
Isso não quer dizer que eles vão ascensionar, mas entre os animais domésticos, por exemplo, que estão mais

próximos dos homens, que são um pouco evoluídos, obviamente, esses animais encontrarão o caminho de
individuação muito mais facilmente do que os animais que estão junto aos selvagens, não é?

***

Questão: e os golfinhos?



Os golfinhos têm um papel muito importante.
Como sabem, na Intraterra há povos delfinoides.

Os golfinhos que vocês veem (quaisquer que sejam os golfinhos, porque vocês sabem que há inúmeras raças deles
sobre esta Terra), tudo o que vocês chamam de mamíferos marinhos (e mesmo as baleias), são animais muito mais

evoluídos do que o ser humano.
O que vocês veem nesta dimensão, que é a terceira dimensão, é apenas um reflexo.

A verdadeira realidade destes seres situa-se em universos que vocês não podem sequer apreender.
E, então, quando a Terra ascensionar eles não terão mais muito papel em relação à coerência e à coesão desse

sistema.
Por conseguinte, eles não terão mais razão de estar sobre a Terra regenerada.

***

Questão: e os animais que sofrem ou que são sacrificados?

Tudo depende do tipo de animais.
Há animais que têm sido sacrificados pelo homem, que são sacrificados para lhes dar alimento.

Isso eu já disse há muito tempo.
Em junho de 2006, eu havia dito que os animais alados eram sacrificados para fornecer-lhes o alimento.

Mas, em contrapartida, quem diz sacrifício de animais não quer dizer, contudo, fazer viver os animais como máquinas,
como vocês fazem para a maior parte atualmente, ou seja, criações, como vocês chamam aquilo onde há milhares de

animais que são confinados?, em aviário.
Aquilo, não é de forma alguma humano.

É um tratamento inumano.
Mas, no entanto, os outros animais irão ao próprio caminho deles, mas pode-se dizer, efetivamente, que o caminho do

homem ascensionado e dos animais separa-se.
Nas dimensões que vocês vão explorar (para os que terão a possibilidade de viver em outras dimensões) os animais

não terão mais este papel.
Eles não estarão mais ali. 

Vocês estarão em atmosferas etéreas.
Recordem-se de que a maior parte dos animais não tem uma alma individual, exceto, obviamente, para os mamíferos

marinhos, por exemplo.
A maior parte dos animais que não tem alma individualizada, que estão em curso de individualização, para alguns,

não irão segui-los, não poderão segui-los, obviamente, porque, na quinta dimensão, não há animais.
Há pássaros, mas o que vocês verão não corresponde de forma alguma ao que chamam pássaros.

É complicado de explicar.
Digamos simplesmente que, quando vocês falam de pássaro, falam de forma, de algo que se desloca no ar e de uma

estrutura que chamam de alma coletiva.
Ora, na quinta dimensão não pode ali haver alma coletiva.

Há apenas almas individualizadas.
Por conseguinte, os animais, tal como vocês conhecem sobre a Terra (exceto os mamíferos marinhos) simplesmente

não vão mais existir.

***

Questão: o que irão se tornar então estes animais?

Para alguns, eles irão para a individualização.
Para outros, irão simplesmente para a morte e para reciclagem em grupos de almas coletivas.

***

Questão: como a fusão fogo/água vai se manifestar em relação ao carma da França?

A França tem vários carmas.
Em primeiro lugar foi chamada pela Virgem: a filha primogênita da igreja, por conseguinte, ela tem um papel (que ela
não quis desempenhar, aliás, porque os franceses afirmam-se cartesianos, ou seja, que têm necessidade de provas,

de coisas que se resolvem em equações).
Mas, também, os franceses são grandes contestadores.

O mais importante para a França é transporte e comunicações.
Quando digo contestadores, isso quer dizer que, após o período do verão, que será já extremamente penoso, há

todas as possibilidades de que na França se viva uma segunda revolução, como a que tiveram em 1789.
A França, naquele nível, tem um papel de impulso sobre as novas liberdades, mas através do combate e da

revolução.
Haverá também acontecimentos ligados à subida das águas, mas não para imediatamente.

Haverá muita água, mas não a água do mar, por enquanto.
Haverá muitas inundações, também, mas não no verão, depois.

Quem diz problema de transporte diz problema de comunicação e de encaminhamento, não unicamente dos seres
humanos, mas também do que se poderia chamar de alimento e de tudo o que viaja.

Como observaram, também, por enquanto, não houve as epidemias.
As epidemias importantes poderão ocorrer apenas depois da intervenção quase completa do Arcanjo Miguel, não

antes, porque é necessário primeiro que a limpeza seja feita e a limpeza deve atingir, primeiramente, os valores mais
corrompidos no ser humano.

Ou seja, o dinheiro, primeiro e, em seguida, a falta, obviamente, de espiritualidade da maior parte da raça humana
que está completamente adormecida, hipnotizada, anestesiada, em sua vida específica onde quis encontrar a

segurança nas coisas materiais.

***



Questão: há defasagens com algumas datas de acontecimentos?

É necessário que eu lhes diga: vocês passaram do tempo humano para o tempo espiritual.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que, enquanto vocês estiveram em um tempo humano, o tempo espiritual tinha apenas pouca chance.
É por isso, aliás, que as profecias eram muito justas no nível do que é dito, mas não no nível das datas.

Mas, aí, em contrapartida, desde a presença do Arcanjo Miguel, vocês entraram realmente no que é convindo chamar
de Fim dos Tempos, o fim desse Tempo.

Isso quer dizer que as forças espirituais impõem, eu diria, o timing delas.
Como é que as forças espirituais impõem o timing?

Elas não vão impô-lo através de embarcações que virão fazer-lhes “cuco” através das vigias.
Elas vêm, muito simplesmente, obviamente, através dos cometas, através dos planetas e através dos sistemas

solares.
E disso vocês não podem escapar.

Os tempos que vocês vivem foram chamados, na Bíblia, de Tempos Reduzidos, é o famoso Tempo do Apocalipse, tal
como foi descrito por inúmeros profetas.

Vocês entram diretamente nesta época, que é a época da Revelação.
Inúmeras coisas já são reveladas e vocês não estão na extremidade das suas surpresas.

Primeiro, a divulgação da presença extraterrestre, boa e má, aliás.
É também o fim da ilusão, o fim que construiu o homem, que foi construído sobre valores de desigualdade, sobre

valores de dominação, sobre valores de dependência, de poder e de constrangimentos.
Tudo isso termina e vai terminar sob os seus olhos.

Então, obviamente, isso irá provocar, eu diria, uma espécie de desorganização.

***

Questão: como reconhecer os bons dos maus extraterrestres?

Aí, vocês irão senti-lo, simplesmente.
É vibratório.

É bem simplesmente vibratório.

***

Questão: como integrar da melhor forma possível as energias potentes neste momento?

Ser si mesmo.
Evitar os seres que não estão neste estado e que correriam o risco de confrontá-los ou de fazê-los ter raiva.

Imaginem que você vive encontros, como alguns de vocês vivem com o Anjo Guardião, com a Luz, vivem coisas
loucas, inacreditáveis à noite, e que, durante o dia, o seu vizinho, está com uma raiva preta e tira o fuzil para atirar

sobre a família.
Você vai fazer o quê?

É naquele nível.
Isso vai acontecer, não a vocês, mas vai acontecer por toda a parte.

Se vocês tiverem que se deslocar, vão a lugares de fervor, de paz, de calma.
Todos os lugares de aparições (ndr: de Maria) devem ser privilegiados durante o próximo período.

Todos os lugares de natureza feminina, onde predomina a água (mas não torrentes): o lago, os rios calmos e os
lugares onde a energia é redonda, onde a energia é de natureza feminina, porque irão ajudá-los a estabilizar os

níveis de energia que vocês vão viver.
Mas não é necessário ir à quermesse, hein.

A montanha é o lugar da revelação em todas as tradições, obviamente.
A montanha é também de natureza iniciadora.

A montanha evoca, também, poucas pessoas, a calma, a serenidade.
A água, de maneira geral, pode ser bebida.

Pode ser a água que flui nos braços.
Pode ser a água que flui na cabeça.

Pode ser se imergir na água.
Pode ser um bom chuveiro, etc., etc..

Tudo o que está ligado à água.
É melhor, mesmo assim, a água não salgada, porque a água salgada tem um componente específico, ligado à vida,

como sabem, dado que é constituída da água do mar, não é?
Por conseguinte, é necessário evitar isso.

É, de preferência, a água doce.

***

Questão: é Uriel que vem depois de Miguel?

Perfeitamente.
O Arcanjo que é ligado à reversão e à anunciação do novo mundo e que vai terminar, o último ano, pelo Arcanjo

Metatron.

***

Questão: Maria vai se manifestar ao mesmo tempo que Miguel?

Maria já está se manifestando para alguns seres.



Ela vai se manifestar cada vez mais após a passagem do cometa que atravessa o seu céu.
De cores azul e verde, recordo-os.

***

Questão: você pode falar do Sol dos Sóis, Alcyone?

O que lhes dizer mais além do que vocês já sabem?
Vocês vão entrar e vão ficar alinhados com o centro das galáxias, que é o sol de Alcyone.

O sol de Alcyone está ligado, os sóis de Alcyone estão mesmo ligados, à história da Terra, dado que há, na mitologia,
o que se denomina as filhas das Plêiades.

Tudo isso tem uma origem bem anterior à intervenção de Orionis sobre o destino deste sistema solar.
Vocês vão se encontrar realinhados com a sua fonte primordial.

Quer dizer que, além da sua origem e também, digamos, planetária (de tal sistema solar ou de tal outro sistema solar),
antes mesmo de ter tomado pés e encarnação de origem neste sistema solar, vocês vinham todos, nós vínhamos

todos, do Sol central das galáxias, ou seja, de Alcyone, é claro.
O seu sistema solar, eu diria mesmo que o conjunto desta galáxia, vai encontrar-se diretamente no alinhamento do sol

de Alcyone em muito pouco tempo, mas eu não posso dizer mais agora.
A influência já se faz sentir e far-se-á sentir cada vez mais, progressivamente e à medida que vocês avançarem nos

próximos meses e nos próximos anos.
Os meses, até mesmo, sobretudo.

***

Questão: isso vai então interferir na nossa matéria?

Certamente.
A matéria que sofrer a influência dos Sóis de Alcyone vai completamente se transmutar.

É o início da transmutação.
É o início da revelação Divina.

***

Questão: Alcyone vai então iniciar a ascensão?

Certamente.
E o sol faz o reflexo, é claro.

Como sabem, como muitos seres o disseram, supervisionem o sol de muito perto.
Não é por acaso se a Mamãe do Céu mostrou o sol e sempre falou do sol.

***

Questão: quando poderemos ver Hercólubus?

Ele é já visível, amplamente.
Vocês não o veem neste hemisfério, por enquanto, exceto no extremo polo norte.

Ele é, sobretudo, visível do lado oposto onde vocês estão: na Austrália, na Nova Zelândia, na Antártica, na Nova
Caledônia.

Ele irá se tornar unicamente visível quando subir sobre a linha equatorial, ou seja, antes deste verão, mas não ainda.

***

Questão: é o que explica as perturbações climáticas na Austrália neste momento?

Sim, é claro.
Não apenas na Austrália.

Das perturbações climáticas vocês têm apenas um muito frágil vislumbre.
Falam-lhes de algumas coisas, mas vocês não estão a par de tudo.

Por exemplo, os níveis de inundações, os níveis de seca, os níveis de frio, os níveis de neve, os níveis de calor, são
completamente extremos.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

E bem, caros amigos, eu espero ter sido de uma pequena ajuda.
É verdade que, com as revelações que vocês tiveram desde algum tempo, eu posso apenas intervir sobre o seu

quotidiano, não é?, porque, obviamente, quando o Arcanjo ou Orionis intervêm entre vocês, eu creio que eles deram
elementos extremamente precisos.

Eu posso apenas ajudá-los, agora, sobre o andamento espiritual, mas independentemente dos acontecimentos,
certamente, porque vocês os conhecem.

Então, caros amigos, eu espero ter sido de uma ajuda específica e espero poder voltar muito em breve entre vocês.
De qualquer modo, recebam todo o meu Amor.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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~ Desconstrução e Governo Divino ~ 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu lhes transmito a Luz e a Verdade da Unidade do Pai e do Amor.

Como eu disse, e como repeti (através desse canal como através de outros canais), a minha presença no seu Éter,
bem acima da sua dimensão onde vocês vivem, entra doravante em um período que eu qualifiquei de ‘desconstrução’
e, sobretudo, em um período em que um governo humano (tal como vocês conhecem desde a história desta fase da

sua humanidade) vai dar pouco a pouco o lugar para um governo de ordem Divina.

Quem diz governo diz poder, quem diz poder humano diz ego, diz manipulação e diz Sombra.

A passagem para um governo Divino acompanha-se e acompanhar-se-á de uma série de modificações essenciais no
modo pelo qual os homens atualmente encarnados devem modificar e mudar os seus comportamentos uns com

relação aos outros.

O governo do homem, desde mais de 6.000 anos, é um governo da Sombra, cujo objetivo é o poder sobre o outro.

Nenhum de vocês pode ter os elementos completos dos prós e contras desta forma de governo e, entretanto, ela
deve mudar.

Como eu disse e repito, o ‘governo Divino’ apoia-se em um mecanismo celeste preciso, específico, cujo relógio é
imutável.

O que explica, de maneira muito lógica, o anúncio de momentos privilegiados na época que está chegando e que irá
se acompanhar do desaparecimento do poder humano em proveito do governo Divino.

A alma humana evolui através da experiência da encarnação e da reencarnação desde tempos muito antigos.
Cada fase da humanidade corresponde ao desenvolvimento de uma série de experiências situadas em campos de

experiências bem além da simples causalidade.

Não é possível passar de um governo humano para um governo Divino de maneira simples, de maneira distinta e
de maneira evidente.

***

A Luz da Unidade se reflete de esfera em esfera, de sol em sol, de galáxia em galáxia, a fim de propor um campo de
experiências.

MIGUEL – 12 de março de 2009
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A luz que vocês conhecem, a luz que vocês veem é apenas o reflexo da Luz da Unidade.

Dentro de muito pouco tempo, o conjunto desta galáxia, o conjunto dos sóis, o conjunto dos planetas, na sua
totalidade, vai se encontrar sob uma influência da Luz como jamais ocorreu na história desta galáxia.

Esta sucessão de eventos está, eu repito, ligada a uma mecânica celeste, a um relógio astronômico.

O grau de influência da Luz, da Unidade, ultrapassa amplamente a manifestação da luz que é a sua quando vocês
caminham para a sua Essência e o seu coração.

Uma data foi anunciada por mim mesmo, por intermédio de diferentes canais: esta data é aquela da sua primavera
[outono, no hemisfério sul, 2009].

Ela reflete unicamente um fenômeno inicial ligado à 'desconstrução’ necessária a fim de passar de um
governo humano para um governo Divino.

A influência das irradiações da Luz do Sol Central, de seu Sol central desta galáxia e do conjunto das galáxias vai se
expressar por um aumento da intensidade da vibração cósmica que vocês irão receber.

Este período é um período que pode ser denominado em termos gerais: ‘período de ignição’.

Quem diz ignição não fala unicamente do ser humano em sua especificidade, mas do conjunto dos apoios de criação
que representam os planetas e os sóis.

Assim, a Luz autêntica, a Luz da Unidade que vem para vocês será, obviamente, visível no seu céu e no seu
coração.

Durante esta efusão de energia, e nos períodos sucessivos que irão se seguir, a única porta que irá lhes permitir
estar em Paz consigo mesmo, com o outro, com o mundo, pode apenas estar no interior de vocês.

Não se demorem no alarido do mundo.
Que isso seja o feito dos homens que não poderiam integrar a Luz autêntica, que isso seja o feito dos elementos no

seu trabalho de desconstrução, nada disso deve perturbá-los, questioná-los.

A pressão elementar, a pressão das radiações cósmicas que antecedem a chegada do conjunto das galáxias sob a
influência do Sol central final deve levá-los sempre a mais interioridade, sempre a mais autenticidade, sempre a mais

Verdade.

Nada do que se encontra no exterior de vocês possui a chave ou a solução para o que vem.

O maior neófito que a sua Terra portou na encarnação os preveniu, à sua época, de que a solução é aquela do
coração e aquela do Amor e, portanto, aquela do ‘verdadeiro poder’, que deve apenas se exercer sobre si próprio.

Todo poder voltado para o exterior é um desvio da Luz autêntica.
Nenhum evento exterior (muito extremo em um sentido como no outro) deve fazê-los perder de vista que o essencial

‘não está fora’.

***

O desafio desta Luz e desta radiação que inúmeros países já perceberam, viram, gravaram, apresenta múltiplos
aspectos.

Trata-se, antes de tudo, de fenômenos luminosos próprios do seu Éter, mas também de fenômenos luminosos
diferentemente mais importantes, situando-se além do seu Éter e referentes, em primeiro lugar, ao seu Sol, em

segundo lugar, ao planeta Júpiter e, em terceiro lugar, ao planeta denominado Hercólubus.

Vários neófitos, vários sábios viram, vislumbraram o que está vindo, através de visões exteriores ligadas aos
mecanismos elementares que vocês chamam, sobre a Terra, de «mudanças climáticas».

A ronda dos elementos é a minha manifestação no meu papel de ‘desconstrução’ e de ‘purificação’.
O que acontece no exterior acontece, também, e obviamente, no interior de cada um de vocês na encarnação.



A pressão da radiação, a pressão da Luz vai se tornar cada vez mais forte.
Não haverá mais lugar onde encontrar a Paz, a não ser em vocês.

A confiança na Luz, a confiança no seu poder sobre si mesmo, o abandono de toda resistência a esta ‘pressão da
radiação’ é um elemento capital, a fim de realizar um processo que várias pessoas chamam, sobre este planeta,

de Ascensão.

***

A Ascensão não é um processo que se refira a vocês unicamente, à raça humana, mas envolve o conjunto da
Criação.

Não se ocupem com os alaridos do mundo, quaisquer que sejam, porque eles estarão ligados à desconstrução,
aos elementos e à purificação.

Somente a sua capacidade para voltar o seu olhar e a sua consciência para o seu interior será a garantia da sua
Paz e da sua preparação.

A minha manifestação visível sobre a Terra é ilustrada, neste momento, pela passagem de um ‘cometa’, visível a olho
nu, que assinala de maneira irrefutável o início de uma série de elementos referentes à sua Terra e ao seu sistema

solar.

Os fenômenos mais importantes, exteriormente falando, não são a loucura dos homens nem sua cobiça, nem seus
medos, mas, efetivamente, a modificação de suas fontes visíveis de Luz.

Os sinais são numerosos.
Basta-lhes olhar simplesmente a evolução da sua sociedade ocidental (ou não) para efetivamente compreender que

‘algo’ está a caminho.
O que está a caminho não é unicamente o que vocês veem, no nível dos homens.

Durante esta fase final que começa, obviamente, vocês não estão sós, mas, ainda mais evidentemente, apenas
vocês, sozinhos, podem fazer o trabalho necessário para a sua Ascensão.

Nós poderemos e nós podemos, desde agora, através das suas múltiplas presenças (do Anjo guardião, dos seres
etéreos, humanos ou não humanos), nós podemos apenas abençoá-los e assisti-los com nossas Luzes no seu

trabalho, mas nós não poderemos fazer o trabalho no seu lugar.

A preparação é, eu repito, uma preparação interior.

Se vocês forem no sentido do ‘abandono’ à pressão da radiação, se vocês aceitarem a Luz autêntica para que ela os
fecunde e os transforme, então, naquele momento, nenhum dos eventos exteriores ligados ao seu lugar de vida pode

alterar a qualidade do que vocês irão se tornar.

Entretanto, aqueles que, quaisquer que sejam as razões, quiserem dar chance às manifestações exteriores (que elas
sejam elementares, que elas sejam humanas em reação de recusa à radiação da vibração, que elas sejam

coletivas, que elas sejam individuais) apenas poderão se afastar da sua Unidade e da sua Verdade.

Vocês vivem e vocês vão viver momentos que, todos vocês, sem exceção, temem ou esperam.

***

A pressão da radiação, a pressão da Luz autêntica os rega agora de sonhos, de contatos, de sentimentos por vezes
contraídos de raiva e de alegria, de variações do seu humor, de variações de percepções no nível do seu campo
áurico que, indiscutivelmente, os fazem tomar consciência de que vocês vivem e irão viver momentos únicos na

história das almas humanas.

Mantenham um olho no céu, mantenham um olho no Sol, mantenham um olho nos fenômenos da Luz, mas
mantenham, sobretudo, a totalidade do seu olhar na Fonte interior que vocês são.

O movimento da minha expansão através dos elementos desse sistema solar deve se acompanhar, no interior de
vocês, de uma ‘música’, de uma esfera angélica, de energias externas alteradas que deverão, passando no interior do



seu ser, permitir-lhes desprender-se dos poderes que não são os seus, dos poderes que foram instaurados, tanto por
suas educações, como por suas relações, como pelas circunstâncias da sua sociedade.

Elas arriscam pesar cada vez mais com relação à liberdade engendrada pela pressão da radiação e pela Luz
autêntica.

As escolhas foram postas, há um tempo.
Vocês devem agora assumi-las, manifestá-las na autenticidade.

Reações são possíveis, mesmo no seu ser interior, ilustrando o papel da minha presença nas suas vibrações, nos
seus campos áuricos.

A Paz é certamente o conceito mais importante.

Progressivamente e à medida que a sua capacidade para entrar na interioridade se fizer cada vez maior,
progressivamente e à medida que vocês irão constatar que uma Paz sem objeto (e certamente não ligada às

condições exteriores, quaisquer que sejam) irá aumentar em vocês e fará de vocês seres serenos, seres em Unidade,
quaisquer que sejam os períodos de desconstrução que vocês terão que viver nas suas estruturas sociais, afetivas,

profissionais.

***

Aí está um período que começou desde o início do seu ano [2009] e que começa realmente na sua primavera
[inverno, no hemisfério sul] e que irá terminar, após fases sucessivas de intensidade crescente (ocorrendo

preferencialmente nos solstícios e nos equinócios) e que irá conduzi-los à aurora de um mundo novo, em maio do
próximo ano.

Vocês podem apenas seguir ou recusar seguir a pressão da radiação e a Luz autêntica, porque ela vai afetar, de
maneira duradoura e definitiva, o conjunto dos fundamentos da sua humanidade.

Tudo o que for do domínio do poder, tudo o que for do domínio da dependência, tudo o que for do domínio do
que violou e viola a sua liberdade de ser de Luz, deve cessar.

Esse não é o seu papel.

O seu papel é acolher a pressão da radiação e a Luz autêntica.

A luta e o combate são dirigidos unicamente pelas forças da Luz Arcangélica e pelas forças da Luz da Fraternidade.

Vocês não têm que se preocupar em combater.

Vocês têm unicamente por objetivo, integrar, na sua Essência, no seu coração, a pressão da radiação e a Luz
autêntica, e absolutamente nada mais.

A qualidade da minha presença, a vibração da minha presença será e é o seu baluarte frente à adversidade exterior.

Será necessário, durante este período, imperativamente, encontrar a Paz, encontrar o Coração.

Aceitem esta pressão de radiação, esta Luz autêntica na sua intimidade, qualquer que seja o preço, quaisquer que
sejam as raivas, quaisquer que sejam as transformações.

Não há alternativa possível.

***

Aí está, bem amados filhos da Unidade, através de conceitos, por enquanto, gerais (mas que irão se afinar
progressivamente e à medida das semanas), que devem engajá-los a irem para a sua Essência, a aceitarem a Paz, a

aceitarem a Verdade, a aceitarem o poder sobre si mesmos e não sobre os eventos, quaisquer que sejam.

Eu não vou me demorar quanto às suas eventuais questões.
Eu delego, para isso, e eu darei o lugar, a uma entidade humana que vocês conhecem bem e que, ele, terá prazer em

responder à suas perguntas (ndr: Omraam Mikaël AÏVANHOV).



Quanto a mim, eu lhes transmito a minha proteção, eu lhes transmito a minha radiação, eu lhes transmito o coração
da Unidade e lhes digo até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los tão numerosos e é uma grande honra
para mim tomar a palavra após o Arcanjo.

 
Então, primeiramente, eu lhes transmito, como de hábito, todo o meu amor, todas as minhas saudações.

 
Como vocês sabem, o que eu gosto, com vocês, é, se possível, responder às suas questões a fim de ajudá-

los.
 

Então, eu creio que o Arcanjo (Miguel) decidiu que eu devia intervir com relação ao que ele lhes disse.
 

Então, se quiserem, vou deixar a palavra e vamos interagir juntos sobre o que ele lhes falou.
 

***
 
 
 

Questão: o que significam vibrações no ouvido esquerdo, como se o ar vibrasse?

O.M. AÏVANHOV – 12 de março de 2009
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Então, caro amigo, a vibração do ouvido esquerdo corresponde às primícias da ativação dos chacras
superiores.

 
Nas tradições orientais, ao nível da pressão do ouvido esquerdo (como se houvesse uma vibração)

corresponde à primeira etapa do que é chamado de construção do Antakarana, ou seja, a ponte de Luz que
une a personalidade inferior à alma.

 
Este cordão de Luz parte do chacra que está situado na parte anterior do ouvido, diante dos condutos auditivos

e que vai se construir, pouco a pouco, para lhes permitir entrar em comunicação com o seu Anjo.
 

Isso é chamado de Nadas.
 

Ao final de algum tempo, isso se torna um som e há diferentes tipos de sons que podem ir até a música das
esferas, que é o 7º nível vibratório de contato com a alma.

 
Portanto, obviamente, como disse o Arcanjo, a vibração da radiação, a pressão da radiação, vai se fazer sentir

em algum lugar no seu organismo.
 

Vocês sabem que há seres humanos que, pacientemente, desde um quarto de século, constituíram
progressivamente o corpo de Luz deles.

 
Eles captaram vibrações específicas no momento em que o conjunto do seu planeta passou sob a influência

específica, no mês de agosto de 1984, do seu Sol Central, ou seja, de Sírius.
 

Hoje, e como disse o Arcanjo, vocês vão passar sob a influência do Sol Central não da sua galáxia, mas do
conjunto das galáxias.

 
É um nível vibratório que vocês não conhecem ainda.

 
Ele entra em manifestação, extremamente em breve e os fenômenos de pressão que vocês vão sentir ao nível

dos ouvidos, ao nível da cabeça, é o que o Arcanjo chamou, eu creio, de pressão da radiação ou a Luz
autêntica.

 
Mas é preciso efetivamente prestar atenção: não é porque vocês recebem a Luz na cabeça que se tornam

cabeção, não é?
 

Porque a Luz não deve permanecer na cabeça.
 

A Luz, ela deve descer no coração.
 

E se vocês permanecerem ao nível da Luz na cabeça, vocês estarão na ilusão que chamam de Luciferiana, ou
seja, vocês ficarão tão cegos pela Luz que esquecerão de descer a Luz no coração.

 
Ora, não há ponto de saída fora do coração.

 
Isso é muito importante.

 
A Luz, ela é feita para descer e se encarnar em vocês e transformá-los.

 
Lembrem-se do que dizia São João no Apocalipse, ele disse: «haverá muitos chamados e poucos

escolhidos».
 

Por quê?
 

Porque muitos seres receberão a Luz, mas não é porque vocês recebem a Luz que vocês têm um grande
coração.

 
Vocês têm, no início, uma grande cabeça, mas, após, é preciso que isso se torne um grande coração.

 
Então, uma vez que vocês percebam esta pressão da radiação que desce, é preciso conduzir as energias, pela

consciência, diretamente no coração.
 

Vocês não terão mais tempo, pelo pouco tempo que lhes resta, de fazer o trajeto completo da energia que era
descer progressivamente todos os chacras para ir despertar a Kundalini.

 
Isso, agora, não é mais possível realizar com a nova irradiação que vem.

 
A nova irradiação tem por objetivo apenas descer no coração, porque é a porta de acesso à sua

multidimensionalidade.
 

***
 
 
 

Questão: os extraterrestres vão se manifestar?



Será um espetáculo fantástico porque, obviamente, vocês efetivamente duvidam que todo o mundo espere
essa passagem da Terra para outro estado vibratório, tanto aqueles que vocês chamam os bons como aqueles

que vocês chamam os maus, aqueles nas ferragens e aqueles na Luz, o que não é a mesma coisa.
 

Aí também, o discernimento deverá se fazer.
 

Não é questão de se precipitar na primeira embarcação metálica que chega, nem na primeira embarcação de
Luz.

 
Mas eu creio que, quando vocês fizerem a experiência do que se chama as embarcações de Luz (que alguns

de vocês chamam de Merkabah), vocês irão se aperceber de que não é de modo algum a mesma vibração que
outros tipos de manifestações.

 
Não esqueçam que alguns intervenientes que estão aí para ajudá-los estão em vibrações que são quase

físicas como as suas, porque são seres que foram chamados os «Anjos do Senhor» e, eles, eles vivem na 3ª
dimensão, como vocês, mas eles não têm corpo emocional, ou seja, eles podem intervir nos magmas

emocionais nos quais a Terra vai se encontrar, sem serem afetados.
 

Então, obviamente, vocês verão muito numerosas coisas, como disse o Arcanjo, no céu, mas lembrem-se de
que, o que quer que se manifeste, apenas vocês que podem se salvar sozinhos, não há salvador.

 
Lembrem-se do que foi dito no Apocalipse de São João.

 
Foi dito que Cristo voltaria, mas após o combate.

 
Jamais foi dito que ele virá salvá-los e levá-los pela mão.

 
Apenas você é que pode, você mesmo salvar-se e se conduzir a si mesmo pela mão e pelo coração.

 
***
 
 
 

Questão: fora a importância da interioridade, há medidas práticas a tomar, como, por exemplo, fugir
das cidades?

Tudo é possível, caro amigo.
 

Aquele que encontrou suficientemente sua interioridade pode permanecer no meio da tempestade, mesmo
numa grande cidade, isso não é importante.

 
Mas eu devo dizer que, permanecendo ainda na 3ª dimensão, é evidente que vocês serão confrontados às

condições de vida nas quais vocês se colocaram, em todos os sentidos do termo.
 

Mas, ainda uma vez, não há, como dizer..., situação na qual vocês não possam encontrar o coração.
 

Então, há os que terão medo, que vão se preparar, fazer provisões, outros que vão fazer provisões não de
alimentos, mas de outras coisas.

 
Mas, eu repito, isso não é o mais importante.

 
O mais importante é a interioridade.

 
Se vocês encontrarem a interioridade, bem, vocês não terão mais necessidade nem de beber, nem de comer e

vocês poderão estar num apocalipse nuclear sem qualquer problema.
 

Isso é um falso problema.
 

Então, obviamente, há quem vai lhes dizer «precisa preparar alimento», outros que vão dizer «precisa preparar
velas», outros que vão dizer «precisa preparar isso, preparar aquilo».

 
Mas eu os lembro assim mesmo, o que diz o Arcanjo, que ninguém conhece a data.

 
Cristo disse «eu virei como um ladrão na noite», mas ele virá uma vez que tudo esteja limpo.

 
Vocês não estão ainda lá.

 
Agora, há certo número de acontecimentos que foram descritos por inúmeros médiuns progressivamente e à

medida dos séculos.
 

Isso, obviamente, deve chegar, mas ninguém conhece a data.
 

Por enquanto, o Arcanjo Miguel lhes falou de fenômenos luminosos extremamente importantes e aos quais a
humanidade, em sua totalidade, será confrontada.

 



Então, a melhor das preparações é exclusivamente interior.
 

Depois, obviamente, se quiserem ter bocados de «foie gras» (patê de fígado) de lado para fazer a festa com
uma garrafa de Champagne, efetivamente, isso pode ser muito mais agradável do que água com pão seco.

 
Mas eu não sei se vocês terão verdadeiramente vontade de comer, mas vocês podem sempre crer que sim, é

claro.
 

***
 
 
 

Questão: existe uma galáxia central ao redor da qual girariam as outras galáxias?

Existe, sobretudo um Sol dos Sóis Centrais que é chamado de Alcyone.
 

Alcyone está diretamente ligado à história também desse sistema solar, em particular Alcyone é uma estrela do
que se chamam As Plêiades.

 
Então, As Plêiades desempenharam um papel importante, mas não são as únicas, é claro.

 
Há a influência de Órion que se faz sentir, a influência de Sírius e também de outras civilizações mais ou menos

avançadas no caminho espiritual.
 

Mas a história desta Terra é profundamente marcada pela história, em particular, da intervenção das Plêiades,
há muito tempo, bem antes da Atlântida e, sobretudo, desde a Atlântida, pela intervenção do Senhor do Carma

que se chama Melquisedeque.
 

Toda uma história deste planeta está ligada, desde 50.000 anos, à história dos Melquisedeques.
 

Então, sim, é claro.
 

Vocês entrarão, aliás, no plano do eclíptico, sob a influência desse Sol Central das galáxias, que é Alcyone.
 

***
 
 
 

Questão: Alcyone é visível com os telescópios terrestres?

Sim, é claro.
 

É uma estrela como outra, é uma gigante, é um sol que é triplo.
 

É algo que (se quiserem, eu a chamo assim, como o Arcanjo), eu diria, é o coração do Pai e o pensamento do
Pai que se situa naquele nível, ainda que o Pai seja onipresente, mas há um ponto Fonte e um ponto Retorno, e

é aquele.
 

***
 
 

 
Questão: é exato considerar que o Pai está presente em cada átomo de vida e de matéria e que é Ele

que os anima?

Sim.

Cada partícula, cada parcela de vida não poderia existir, qualquer que seja seu nível vibratório, se não fosse
impulsionada pelo sol do Pai e por Alcyone, é claro.

 
***
 
 

Questão: o que vai acontecer em relação a Júpiter terá mais impactos para aqueles aos quais
Júpiter é já importante em seu tema astral?

Não, porque aí vocês estão no caso, eu diria, de uma influência de uma radiação extremamente potente que
concerne a todos os signos astrológicos, como vocês dizem.

E o destino coletivo, nesse caso, com relação à potência da vibração, vem varrer tudo o que é do domínio
astrológico, eu diria, pessoal.



Não é porque você tem Júpiter exaltado em sua casa que isso terá para você efeitos que serão mais positivos
ou mais negativos.

Isso nada tem a ver.

Aí, você está em processos que não são mais da ordem das energias sutis, mas que são radiações
extremamente potentes que serão emitidas pelo Sol e por Júpiter, sobretudo, e, em seguida, por Hercobulus

(Hercólubus).
 

***
 
 

Questão: é normal ver tantas rinites e espirros nesse momento?

Creio que isso se chama a estação dos vírus, vocês estão no final do inverno, mas há efetivamente muitas
purificações que se fazem por diversas vias.

Há as que vão tocar o corpo físico.

Outras vão tocar as circunstâncias de vida: vocês tinham trabalho, vocês não têm mais trabalho.

Vocês estavam em tal lugar, é preciso ir a tal outro lugar.

Há, como vocês dizem?, ajustes que estão se produzindo, desde já certo tempo para vários de vocês, mas
que irão cada vez mais rapidamente e que vão chamar decisões cada vez mais rápidas.

 
***
 

Questão: Alcyone está na constelação de Touro?

Alcyone está situada na constelação das Plêiades, com as sete filhas das Plêiades.
 

Isso nada tem a ver com o touro.

Não é de modo algum o mesmo aspecto do céu.

É uma questão bizarra, porque vocês efetivamente sabem que os planetas giram todos, nesse sistema solar,
ao redor do sol, no mesmo plano do eclíptico, ou seja, num mesmo plano.

Há planetas que estão num plano e outros que estão em outro plano.

Isso é um fenômeno extremamente preciso que corresponde ao que vocês chamam as forças gravitacionais.

O único modo de manter as forças gravitacionais é que todos os planetas girem no mesmo plano do eclíptico.

Mas há um que não gira no plano do eclíptico e que pertence, no entanto, ao seu sistema solar, mas que
aparece no plano do eclíptico apenas a cada 12.000 anos.

Esse, é o planeta Hercobulus.

Ele passou há pouco menos de 7.000 anos, mas passou no ponto o mais próximo, mas, entretanto, sua
influência se faz sentir.

O que vocês percebem atualmente é apenas a consequência de sua aproximação do plano do eclíptico de
Alcyone, que é outro plano de eclíptico, que está a 90º em relação ao seu, e é isso que desencadeia todos os

processos que vocês estão vivendo na superfície de seu planeta, mas também em Júpiter e em outros
planetas.

Todos os planetas desse sistema solar estão fervendo, literalmente.

Mas é preciso verdadeiramente ser ingênuo para crer que é o ser humano que desencadeia isso com seus
pequenos automóveis, não é?, ou as vacas com seus gases.

Tudo isso é que as coisas lhes foram escondidas.

Obviamente, há seres que conhecem perfeitamente, nas ordens secretas, as passagens por esses ciclos e
eles esperam poder tirar proveito deste conhecimento, mas os pobres, eles não sabem mesmo os níveis

energéticos que serão colocados em balanço daqui a muito pouco tempo.

E eles não poderão absolutamente controlar o que eles haviam previsto controlar.



Eles poderão apenas pontualmente se enterrar, como eles querem fazê-lo.

Mas o problema de se enterrar é que as vibrações... quando é do calor, obviamente, ele não penetra
profundamente na Terra, mas vocês acreditam realmente que a radiação do Pai será alterada ou diminuída

porque vocês estarão sob a Terra?

É o que eles acreditam, mas eles são um pouco idiotas, não é?, aqueles lá. 
 

***

Questão: quando Hercobulus vai se tornar visível?

Eu creio que no ano passado já o Arcanjo Jofiel disse, para esse continente, o mais tardar este verão [inverno
no hemisfério sul], mas eu os lembro de que este planeta é já visível em muito numerosos países.

Infelizmente vocês sabem que a informação não circula nas mídias.

Não vão lhes mostrar as fotos de Hercobulus (Hercólubus) na primeira página de seus jornais da manhã.

Obviamente, vão falar-lhes da crise.

É preciso, sobretudo, pensar na Luz.

É preciso pensar na crise porque, através do olhar que vocês levam sobre esse evento humano, vocês vão se
afastar da Luz, não é?

Mas Hercobulus é já visível a olho nu em alguns lugares, sobretudo nas partes hemisféricas as mais ao norte,
as mais próximas do Ártico e as mais próximas da Antártica.

Por conseguinte, isso concerne, no momento, a zonas que são relativamente pouco habitadas, como, por
exemplo, a Noruega.

 
***
 

Questão: alguns astrônomos dizem que Hercobulus vai tocar a Terra em 2027?

Será melhor que não toque a Terra porque, senão, não há mais Terra completamente, porque o planeta é dez
vezes maior do que Júpiter, é um gigante, portanto, sua influência se faz já sentir.

Obviamente, não haverá jamais colisão, porque seria o fim da Terra.

Ora, a Terra deve ascensionar.

Em contrapartida, meu Mestre, em minha vida, disse-me que havia visto visões terríveis.

À época, eu não via o que ele queria dizer com isso, porque vocês sabem que cada fase da humanidade deve
deixar o lugar para outra fase.

Houve a Atlântida: mais nada existiu da Atlântida.

Houve Lemúria: mais nada existiu da Lemúria.

Houve o reino dos Gigantes, 300.000 anos antes de Cristo.

Quase nenhum vestígio permaneceu.

Cada mudança de humanidade acompanha-se por um elemento privilegiado que permite fazer a limpeza, mas
também passar para outra coisa.

 
***
 

Questão: existe um mundo extraterrestre no interior da Terra?

Existem vários mundos no interior da Terra.

A verdadeira vida, aliás, não acontece na superfície.

Quando vocês estão na superfície dos planetas, vocês estão exteriorizados.



A verdadeira vida situa-se em outras dimensões no interior, porque no interior a Luz, ela vem de toda parte.

Vocês, no exterior, a Luz vem do sol e, portanto, há a Sombra.

Na intraterra há diferentes povos que vivem.

Há humanoides, mas há também os que não são humanoides.

É válido para esta Terra, mas também para o conjunto de planetas que abrigam a vida.

A vida na intraterra corresponde a uma vida em 5ª dimensão, o que não quer dizer que todos vocês vão passar
à intraterra, longe disso.

 
***
 

Questão: a Terra seria semelhante a uma geode [pedra mais ou menos esférica, oca, forrada de
cristais]?

A geode é oca no interior, a Terra não é oca, ela é oca em certa distância.

Há um núcleo, mesmo assim, mas não é um núcleo (como lhes dizem) em fusão, é um núcleo cristalino.

Há um espaço oco, mas não é a totalidade, como numa geode.
 

***
 

Questão: há oceanos no interior da Terra?

Sim, é claro.
 

***
 

Questão: é preciso se proteger de fenômenos luminosos?

Os fenômenos de radiações cósmicas que descem para vocês devem, eu repito, penetrar pela cimeira da
cabeça e descer ao nível do coração.

Aqueles que não estão abertos ao nível do coração e da cabeça vão tomar essas energias nos chacras
inferiores e isso dará cada vez mais humanos que vão, como vocês dizem, que vão se enervar fortemente e

ficar loucos.

Há exemplos desde vários anos, mas isso vai se reforçar cada vez mais.

É a potência da vibração, quando não é capaz de aterrissar sobre a cabeça.

Agora, quando vocês têm a impressão de que a pressão se torna demasiadamente insuportável, é preciso,
prioritariamente, drenar essas energias e fazê-las descer no coração.

Se, contudo, vocês têm a impressão de que isso não basta, vocês podem sempre ou fazer os protocolos
específicos (ou com homeopatia, ou com cristais, ou com orações, etc., etc.) para se desconectarem, de

algum modo, dessas energias, algum tempo.

Os meios são inúmeros.

Inúmeros já foram dados, por exemplo, para enraizar as energias ou ainda cortar o fluxo energético.

Se vocês quiserem cortar o fluxo energético, o modo o mais simples de proceder é colocar o alumínio sobre a
cabeça, porque o alumínio vai bloquear, numa certa medida, a potência das vibrações.

Se vocês quiserem aumentar a potência das vibrações, naquele momento, vocês façam um chapéu de cobre.

Não, é uma brincadeira, não façam isso.
 

***
 

Questão: poderia nos falar dos fenômenos luminosos?



Há vários fenômenos luminosos que apareceram.

A primeira coisa a fazer se você vê um fenômeno luminoso atmosférico (aí, não falo do aspecto do Sol ou de
Júpiter ou de Hercobulus, mas de um fenômeno luminoso que apareceria e que permaneceria no lugar), então,

neste caso, pegue toda sua tralha e mude de lugar, porque é a força de Miguel que se desencadeia nessas
regiões, de maneira extremamente violenta.

Quando digo: pegue sua tralha, é no seu interior, é o momento de entrar na interioridade.

Esses são os fenômenos, eu diria, luminosos atmosféricos que estão no interior de sua atmosfera.

Há outros fenômenos, obviamente, como a 'dança do Sol' que vocês verão muito em breve ou ainda o
resplendor de Júpiter, que vai tornar-se um segundo sol visível a olho nu, ou ainda Hercobulus.

Mas, isso, são fenômenos extra atmosféricos, que assinalarão outros acontecimentos no momento em que os
três acontecimentos se realizarem.

Mas isso é para daqui algum tempo, não é imediatamente.
 

***
 

Questão: ao que correspondem dores no nível do 3º olho (6º chacra) enquanto as energias descem
pela Coroa?

Isso pode manifestar-se no nível de todos os chacras: corresponde a uma ativação do chacra, certamente.

A ativação dos chacras não é uma visão da mente, são fenômenos energéticos, tudo o que há de mais real,
que podem traduzir-se, tendo em conta a intensidade de energia… aí, creio que vocês estão em preparação,
mas creio que o Arcanjo já disse que vocês iriam viver durante 28 dias (exatamente no momento em que o

cometa se tornou visível, entre 25 de fevereiro e até 25 de março) numa fase de preparação energética, mas
vocês não estão ainda na realidade das energias de Alcyone.

Isso vai começar progressivamente por um aumento dos ventos solares, que ocorrerá após 25 de março e dos
fenômenos visuais no sol.

Aí, bom-dia energia, como vocês dizem.
 

***
 

Questão: as crianças que nascem durante este período terão algo de especial?

Esse é já o caso desde muito tempo, ou seja, desde a primeira ativação das redes magnéticas terrestres na
nova frequência (em agosto de 1984) há já uma geração que nasceu e esta geração é já muito especial.

Ela está ou em oposição total a esse momento, ou ao contrário, ela está profundamente iluminada.

Mas essa foi a primeira parte.

A segunda parte (houve várias ondas) ... então há, depois disso, as crianças cristal, as crianças índigo etc., mas
há agora outros tipos de encarnação.

Vocês sabem, ninguém desejaria perder um espetáculo cósmico como este.

Isso se produz tão pouco frequentemente que muitas almas querem vir experimentar.

Mas elas são profundamente diferentes.

Ainda uma vez, o que quer que aconteça, não se preocupem com as crianças.

Nelas, o trabalho se faz automaticamente.

Elas não têm a carcaça do mental para bloquear o trabalho, ou a carcaça das emoções.
 

***
 

Questão: para atenuar o fogo desta energia, a utilização da água é desejável?

Obviamente.



A água é o que acalma o fogo, isso eu não vou lhes ensinar.

É evidente que a água vai lhes permitir canalizar, de algum modo, essas energias.

Então, não falo da água de mar, aí, eu falo da água não salgada, porque a água do mar vai ser um ressoador e
um amplificador, enquanto que a água não salgada vai lhes permitir fluidificar essas energias.

Então, efetivamente, é um período em que os afluxos energéticos necessitam uma suplementação de água e
de minerais.

 
São as coisas as mais importantes.

Tudo o que serve para beber como água, a água também na qual vocês podem tomar o banho e também
banhar-se nos rios (não é a estação, eu bem sei), são águas que vão lhes permitir integrar as energias com

menos dificuldades ao nível da intensidade.
 

***
 

Questão: isso é válido também para os lugares?

É claro.

A água é um suavizante, se querem, é algo que vai servir de tampão, por toda a parte sobre o planeta, para a
amortização das energias.

 
***
 

Questão: hoje, convém ainda fazer filhos?

Então, aí está uma pergunta que me parece particularmente interessante.

Vocês devem continuar a viver quaisquer que sejam as injunções de sua alma com relação às condições de
vida diferentes.

Se sua alma, no ouvido, toda a noite, diz para se salvar do lugar onde está, penso que é necessário obedecer.

Obviamente, há sinais que não enganam.

Agora, fazer filhos ou não?

Os filhos, não se esqueçam de que eles não têm as mesmas preocupações.

Os seres humanos adultos, vocês não têm que se preocupar, como dizer.., de dizer «ah, lá, lá, que é o que vai
acontecer se faço um filho agora?».

Se for o seu dever e o seu destino fazer um filho, então, façam.
 

***
 

Questão: com as energias, por que o hemisfério direito é mais solicitado do que o esquerdo?

Porque há pontos extremamente precisos no lóbulo temporal direito que são os pontos de conexão com sua
Unidade e sua Divindade.

O trabalho das energias na cabeça modifica certo número de coisas.

Há já pessoas que ativaram os chacras desde extremamente muito tempo e que constituíram o corpo de Luz.

Mas, hoje, a energia de Alcyone ativa novas zonas ao nível do cérebro e ao nível do coração.

Quer dizer que, pouco a pouco, e em breve de maneira muito mais brutal, eu diria, vocês vão se reencontrar
confrontados à realidade do que vocês são, ou seja, não ao que creem, não à imagem que querem dar, mas à

realidade real do que vocês são.

Vocês vão se ver tal como são, sem falsa aparência e, isso, é a energia de Alcyone, é a energia da verdade.

Será necessário aceitar ver-se tal como é e não tal como se crê que se é ou tal como se quereria que outros
nos vissem.



Isso é algo que está a caminho.

Talvez alguns de vocês já viveram isso, por paroxismos, diria.
 

***
 

Questão: seria uma forma de cura de nossas falhas?

É efetivamente uma forma de cura, eu diria, antes, de transformação que é curadora porque, obviamente,
vocês não podem ascensionar com as doenças.

Na 5ª dimensão as doenças, tal como vocês conhecem, não existem absolutamente.

O que não quer dizer que as doenças vão desaparecer.

Obviamente, com a potência de Miguel, várias epidemias vão também fazer a limpeza, eu diria.

Mas, eu repito, se vocês estão na dimensão do seu coração, se tiverem suficientemente feito descer as
energias da cabeça ao coração, vocês absolutamente nada arriscam.

Nenhuma doença pode derrubá-los.

Elas podem purificá-los, mas não os derrubarão.
 

***
 

Questão: como vão reagir as pessoas que sofrem de perturbações psiquiátricas?

Aí, creio que é uma questão pessoal para cada um.

Não há regras absolutas.

Há seres humanos que vão ficar loucos.

Há seres humanos que vão ficar sábios.

Tudo é questão de evolução e de permeabilidade das pessoas a esta energia, a esta consciência que vem.
 

***
 

Questão: a ignição de Alcyone vai provocar uma ativação dos nossos 12 cromossomos?

Então, há efetivamente uma modificação profunda que ocorre nos sistemas solares, nos planetas, nas
qualidades de irradiação dos próprios planetas, mas também na qualidade de irradiação do seu ser.

Você é um ser que foi limitado pelas necessidades da experiência que chamaram a encarnação.

Mas você não é o que vê ou o que crê que é.
 

Você é um ser multidimensional mas que, nesta dimensão, perdeu, de algum modo, a lembrança e o contato
com esta multidimensionalidade.

Tudo isso vai desaparecer agora.

As memórias vão encontrar-se despertas e ativadas.

Pouco a pouco inúmeros de vocês que já têm estabelecido mais ou menos o contato com o Anjo Guardião,
que foi anunciado no ano precedente, vão agora, este ano, encontrar-se conectados ao que eu chamaria de

sua linhagem, ou seja, o sentido da sua encarnação, o sentido da sua vida e o sentido do seu destino.

Isso está em curso para muitos seres humanos que estão numa diligência de busca espiritual.

Mas não se esqueçam de que a busca espiritual refere-se, no momento, apenas a uma frágil proporção da
humanidade.

 
***
 



Questão: como se articula a ascensão com isso porque alma encarnou-se?

O fenômeno de ascensão individual corresponde a um fenômeno de ascensão muito mais amplo, que é a
ascensão coletiva desse sistema solar.

Há múltiplas formas de ascensão, mas vocês ainda não chegaram lá.

Haverá as primeiras ondas de ascensão que se farão de maneira espontânea a partir do solstício de verão:
partidas de almas em grupos que escolheram ascensionar sem o corpo mas essa não é a problemática.

A problemática essencial do momento é integrar esta energia formidável que vai lhes cair no canto do rosto e
integrá-la o mais possível no coração.

Vocês não têm que se preocupar como acontece a ascensão, porque não estão ali ainda e é um processo que
acontecerá, eu diria, muito naturalmente a partir do momento em que vocês tiverem integrado a energia nova

que chega.

Isso se fará sem nisso a pensar.
 

***
 

Questão: qual será o papel das crianças nas famílias que as escolherem?

Será profundamente diferente de acordo com cada família.

Vocês sabem, foi escrito (não sei se foi no Apocalipse ou nas profecias de aparições), onde era dito que um
será tomado e o outro será deixado.

Vocês não poderão mais construir, como dizer..., as noções tal como muito tempo as viveram de respeito da
família, da filiação.

Tudo isso são dados que pertencem a esta dimensão, mas que nada mais têm a ver com a realidade da 5ª
dimensão.

Tudo o que vocês chamam de família, descendência, ascendência, nada mais quer dizer.

Por conseguinte, se querem, cada caso é um caso específico.

Cada caso é um caso de espécie.

Há tantas formas de evolução em relação a esta energia como seres humanos sobre a Terra.

Há constantes, eu diria, com relação ao impacto das energias, relativamente às vibrações na cabeça, nos
ouvidos e nas lembranças conscientes que aparecem e memórias que se reativam e ao nível das

manifestações energéticas, mas cada ser humano é profundamente diferente em relação isso.
 

***
 

Questão: qual é o impacto da Luz nas crianças autistas?

Creio que não se pode responder de maneira, como dizer..., sistemática.

Isso será profundamente diferente para cada indivíduo sobre a Terra, mas, repito, qualquer que seja o nível de
consciência do indivíduo, qualquer que seja a idade, quaisquer que sejam as falhas fisiológicas ou

psicológicas, esta energia é uma radiação que vai reconectá-los, é palavra a mais exata, à sua Fonte.

E quando vocês se reconectam à sua Fonte nada mais tem importância além da Fonte que vocês se tornaram:
nem a família, nem o trabalho, nem os filhos, nem os pais, nem o dinheiro, nem comer, nem beber, nem fazer

filhos.

É algo de profundamente diferente.

É um estado quase místico que corresponde à transfiguração que está ligada, se quiserem, ao encontro de
Moisés com o Arbusto Ardente.

É uma experiência que não é comum e, isso, o conjunto da humanidade vai viver.

Aceitá-la ou recusá-la, mas, em todo caso, vivê-la.
 



***
 

Questão: o que nos leva a viver na 5ª dimensão?

Então, aí, vocês assinalarão imediatamente: é a festa permanente.

Não há mais Sombra.

Não há mais conflitos.

Não há mais doença.

Não há mais apegos.

Há êxtase permanente.

Há comunhão, efusão com o conjunto dos universos e o conjunto das manifestações de consciência, mesmo
de dimensões superiores.

Aquilo nada mais tem a ver com o que vocês conhecem nesta dimensão.

Aqui, eu diria (por ter conhecido a encarnação), que, aí, vocês estão mortos, vocês não estão vivos.

Vocês creem que vivem.

E bem, posso lhes garantir que vocês estão mortos.

Vocês ainda não estão vivos.
 

***
 

Questão: uma pessoa precisa que, no entanto, ela se sinta particularmente viva.

E bem, o mais vivo dos vivos aqui, e bem, eu lhes garanto que ele está morto em relação ao que acontece do
outro lado.

Aliás, se vocês deixam seu corpo e entram em seu corpo, apercebem-se efetivamente (qualquer que seja sua
vida, qualquer que seja sua atitude mental e emocional, ainda que tenham encontrado sua Essência, seu

coração) que penetram em algo que está morto e que é limitado, que é esse corpo.

Ainda que esse corpo seja concebido à imagem do Pai e que seja necessário venerá-lo (é um Templo), mas,
no entanto, o Templo de corpo nada tem a ver com a vida no além.

Vocês têm a impressão de estarem vivos, mas perguntem a todos aqueles que fizeram experiências às portas
da morte e que retornaram.

E bem, todos disseram que retornaram num corpo que está morto,  numa dimensão de morte, porque, aqui, se
está separado.

Nesta dimensão encarnada (neste mundo em todo caso) vocês estão divididos, estão separados, não têm
comunhão com o conjunto dos universos.

Vocês podem viver experiências místicas, podem viver estados místicos, mas esses estados não são feitos
para durar.

Vocês podem passar a vida em estado especial, como o fez MA ANANDA MOYI ou como o fizeram outros
neófitos, mas, no entanto, mesmo aqueles eu posso dizer que morreram em relação ao outro lado, porque

estão numa ilusão.

Mas vocês estão presos na ilusão e esta ilusão os faz crer que é a única realidade e a única verdade, mas isso
é uma armadilha.

 
***
 

Questão: quando fala das crianças, qual é o limite de idade?

Atenção, não disse que não era necessário mais ocupar-se das crianças.



Não me faça dizer o que eu não disse.

Eu disse simplesmente que vocês não têm que se preocupar com suas evoluções.

Vocês têm que se preocupar com sua vida de todos os dias quando têm filhos de pouca idade, mas, eu diria,
globalmente, que a partir de 14 anos não são mais crianças.

 
***
 

Questão: tomar um medicamento para aliviar-se de dores de cabeça ligadas às energias pode cortá-
las, em especial analgésicos?

Se você conhece um medicamento para cortar as dores de cabeça energéticas é necessário dá-lo a todo o
planeta.

Há os agentes físicos.

Falei do alumínio.

Há a água.

Há remédios homeopáticos que permitem melhor digerir as energias e creio que isso foi dado à época: o
silício [silicium] e após o germânio [germanium].

Não creio que o que vocês chamam de analgésicos acalme as dores de cabeça.
 

***
 

Questão: tudo o que é químico não funciona?

Não há qualquer razão para que isso funcione.
 

***
 

Questão: então como evitar estes mal-estares?

Creio que as energias descem de qualquer modo.

Ainda que vocês se coloquem a quatro metros sob a Terra para evitá-las, vocês as recebem mesmo assim.

Não há qualquer lugar em toda esta galáxia onde vocês poderão evitá-las.
 

***
 

Questão: há lugares, na França, onde se pode melhor receber essas energias?
 

Então, é uma pergunta de duplo sentido: o que quer dizer «melhor receber»”?
 

***
 

Questão: para que atinjam mais facilmente o coração.

Isso é em função do seu estado interior.

Obviamente, é muito mais agradável viver essas energias num ambiente bucólico, campestre, em plena
natureza, no meio dos elementos naturais do que num apartamento de cimento armado, ferragem e no décimo

andar, não é?

Mas essa é a própria lógica.
 

***
 



Questão: há lugares mais propícios aos fenômenos energéticos?

Isso vai se ater, necessariamente, à estrutura geológica do solo, porque esta energia cósmica penetra também
no manto da Terra e ela pode ser capaz, de acordo com o tipo de solo que são encontrados, de aumentar ou

atenuar, em certa medida, a radiação.

Há também lugares que são centros energéticos e vórtices específicos.

Eu não vejo o interesse de ir viver num vórtice.

Os vórtices são lugares que servirão para depois, mas não para antes.

Então, se vocês tiverem vontade, o melhor é talvez estar num lugar calmo, num lugar que lhes agrade, num
lugar onde se sintam bem.

 
***
 

 
Questão: qual é a forma soltar, que permitiria viver essas energias o melhor possível?

É muito simples: se vocês pegarem, por exemplo, algo que vocês pegam com a mão, se vocês mantiverem
algo, e bem, vocês não soltam para aceitar a energia.

Vocês vão se encontrar confrontados, cada um, em sua vida pessoal, com algo que é, como dizer?..., um
obstáculo que vai provocar resistências.

Então, para alguns, isso será não querer mudar de lugar ou se agarrar a uma posse, qualquer que seja.

Para outros, isso vai estar escrupulosamente apegado a um comportamento ou um modo de funcionamento.

Cada um tem apegos que são específicos, que são diferentes de acordo com cada ser humano, mas que
podem efetivamente entrar em ressonância e fazê-los soltar em relação à radiação.

Cada ser humano é diferente.

Agora, soltar, eu repito, não conheço melhor técnica além de centrar-se no coração porque, no coração não há
mais perguntas, no coração não há mais interrogações e no coração não há mais medos.

Mas esse é um trabalho energético, não é um trabalho do mental e não é um trabalho das emoções.

Qualquer um, qualquer que seja a sua vida, quaisquer que sejam suas circunstâncias, deveria hoje ser capaz de
estar centrado no coração uma meia hora ou uma hora por dia.

 
***
 

Questão: o que é para as pessoas que têm problemas de saúde ao nível do coração?

E bem, duas soluções: ou isso conduz a um desaparecimento da doença, ou isso corresponde a um
desaparecimento da pessoa.

Mas vocês não devem se iludir, vocês sabem.

Quando se fala dos ciclos da humanidade (como disse o Arcanjo, ele falou de «fases»).

Quantos haviam de sobreviventes na época de Noé, o mito do dilúvio universal, presente e inscrito em todas as
tradições?

Não muitos, não é?

E, aquilo, era a água.

E hoje não é a água.
 

***
 

Questão: o que é da irradiação da Terra?

A irradiação da Terra tem atingido hoje uma frequência que está quase no que eu chamaria o ponto de ruptura,
ou seja, o ponto em que os movimentos planetários param e em que os pólos basculam.



Mas vocês não estão ainda lá.

É algo que está se preparando.

Isso não ocorrerá durante o ano do Arcanjo Miguel.
 

***
 

Questão: as tempestades de início de ano são uma primeira manifestação de Miguel?

Completamente.

É melhor ter as tempestades na primeira parte do que na última parte, porque a limpeza das primeiras
tempestades faz-se com o que eu chamaria de ventos razoáveis.

Mas daqui até o final deste ano vocês verão ventos de 300 a 400 quilômetros por hora em alguns lugares que
têm necessidade de serem limpos de maneira feroz.

Por conseguinte, eu diria, felizes os que tiveram essas pequenas tempestades como vocês tiveram esses
últimos meses.

 
***
 

Questão: os meteorologistas poderão prevê-las?

Sim, é claro.

Não somente será previsível, mas, vocês sabem, os meteorologistas e os cientistas não são loucos.

Eles se apercebem efetivamente de que as mídias contam qualquer coisa.

Aliás, cada vez mais vozes vão se elevar para dizer que o homem não é absolutamente responsável por nada
disso tudo, mas que é ligado a uma modificação que não concerne exclusivamente à Terra, mas a Plutão,

Marte, Vênus, ao Sol, à Lua e a todos os planetas.

Mas ao que eu saiba, ali não há poluição atmosférica, a menos que os gases da vaca forem até Marte.
 

***
 

Questão: isso significa que haverá efetivamente basculamento dos polos?

Perfeitamente, mas vocês não estão ali ainda.
 

***
 
 

Questão: o que é dos 3 dias/3 noites?

Correspondem a este período de basculamento no momento em que as tempestades solares estiverem no
máximo de atividade, o que está previsto, eu os recordo, para o início do ano 2012.

 
***
 
 

Questão: isso irá se expressar como?

Você fala para o ser humano?

Não creio que vocês estarão aí para ver.
 

***
 
 



Questão: o que é dos 144.000 que serão despertos?

Esse é um número simbólico.

Há uma realidade que corresponde a certo número de seres que prepararam o trabalho pré-ascensional, mas,
agora, é um número simbólico.

Mas dar números como esse não quer dizer muito grande coisa.

Se querem, há certo número de humanos que devem encarar as transições, mas vocês estão todos sobre a
Terra para viverem um dia a transição e a morte e, obviamente, todo mundo recusa pensar nisso dizendo

«quanto mais tarde, melhor».

E não se é confrontado à morte porque tudo faz, no ser humano, na sua vida, para que ele se creia imortal.

Que tenha 20 anos ou 80 anos, ele não pode encarar o seu próprio fim, isso é o ego que diz.

Mas, agora, há certo número de acontecimentos de natureza cósmica e geológica que são diferentemente mais
importantes e que ocorrerão no espaço de um instante.

Mas vocês não estão lá ainda, então, não se preocupem em saber o que vai acontecer em dois anos, não é?

Vocês têm já magníficos espetáculos que vão ver dentro de muito pouco tempo.
 

***
 
 

Questão: quando vai começar uma forma de vida comunitária, os agrupamentos?

Vocês esperam o quê?

Que se diga?

Se vocês têm a vontade e o desejo de viverem diferentemente, há uma lei, mesmo neste país, que os impeça?

Algo lhes diz que vocês não têm o direito de viver com dez vizinhos no mesmo lugar?

De qualquer maneira, isso será inexorável, porque as circunstâncias econômicas vão tornar-se tais que não
haverá outra alternativa além desta.

Os agrupamentos, os ajuntamentos prefiguram o que serão já os grandes agrupamentos e os grandes
ajuntamentos que ocorrerão em algum tempo.

Mas, efetivamente, é muito mais fácil enfrentar a potência do que vem quando não se está só no seu canto e
quando são vários a viverem a mesma coisa, é muito mais fácil.

 
***
 
 

Questão: em quais períodos começaram as manifestações de Luz?

Começaram durante este inverno [verão no hemisfério sul], ou seja, no período exatamente antes de Natal, e
isso se amplifica um pouco por toda a parte, mas vocês ainda não as tiveram na Europa do Oeste.

Os fenômenos foram localizados na Europa do Leste e sobre outros continentes.
 

***
 
 

Questão: o que é do ponto Hórus?

O ponto Hórus corresponde a um dado que é procedente, obviamente, do Egito que estava em ligação direta
com o mito da reencarnação, a história da reencarnação e a história do próprio Hórus.

Está ligado, se quiserem, a Órion.
 

***



 
 

Questão: pode-se irritar-se na 5ª dimensão?

Como assim, irritar-se?

Mas não se irrita em nenhuma parte.

Isso quer dizer que se irrita na 3ª dimensão, também?

Vou lhes dizer que aqueles que se irritaram até o presente e, bem, eles não vão mais irritar-se.

Vocês vão enfim descobrir o que é que o essencial da vida, portanto, não terão mais o tempo de irritar-se.
 

***
 
 

Questão: poderia descrever este essencial da vida de 5ª dimensão?
 

Eu nada compreendi.
 

***
 
 

Questão: o que se vai fazer na 5ª dimensão?

Divertir-se e viver realmente porque, de momento, vocês não vivem.

Vocês creem.

Vivem algumas vezes períodos mágicos, espirituais ou humanos, mas isso nada tem de comparável com a
vida em outras dimensões e, sobretudo, estando livres do que chamam a encarnação.

Porque, até agora, como vocês estavam presos nos ciclos de reencarnação, a cada morte vocês veem a Luz,
mas não vão na Luz.

Enquanto que na 5ª dimensão é a Luz.
 

***
 
 

Questão: os seres na 5ª dimensão ajudarão os que estão em dimensões inferiores?

Obviamente.

Os novos proprietários da 5ª serão vocês, portanto, há os que partem para lhes deixar o lugar e vão para outras
dimensões.

Tranquilizem-se, tudo está efetivamente previsto, quer dizer que, quando começarem num novo ciclo (e antes
de viverem na 5ª dimensão), vocês terão informações e formações.

Gratuitas, tranquilizem-se.
 

***
 
 

Não temos mais perguntas. Agradecemos.
 

***
Então, caros amigos, desejo-lhes toda a felicidade possível e toda a Luz possível.

Recebam todo o meu Amor, todas as Bênçãos.

Eu espero, até muito em breve.



Obrigado a vocês e até breve.
 

 
************
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 Eu sou RAM.
Eu lhes transmito a minha Paz.
Eu lhes transmito o meu Amor.

Para aqueles que não me conhecem, eu posso ser chamado, hoje, um Mestre Instrutor.

Eu represento a fusão da linhagem do elemento ar.
Eu fui, como vocês, um humano e realizei, em minha vida, a fusão de minha linhagem de origem com meus Mestres anteriores.

Eu realizei o Si.
Eu realizei a Unidade.

Meu caminho é o caminho do Coração.

Assim, eu dei, em numerosas vezes, através das palavras, através do silêncio, através da vibração e da Luz, certo número de
elementos que permitem ir para o Coração, ir para a Essência e ir para a Unidade.

Como vocês sabem (e como inúmeras fontes lhes dizem e repetem incansavelmente), vocês encarnaram numa época que abre,
certamente, a maior possibilidade para o ser humano juntar-se à sua Essência e reencontrar sua Essência.

O caminho do Coração é o caminho do Amor.
Nem todos os amores são o caminho do Coração.

O caminho do Coração é o caminho da doação.
O caminho do Coração é o caminho do abandono.
O caminho do Coração é o caminho da Unidade.

Eu insisti, em minha vida, sobre a possibilidade que oferecia uma ferramenta, perfeitamente adaptada ao ocidental e que devia lhe
permitir, graças a esta ferramenta, aproximar-se do santuário do ser: esta ferramenta é o intelecto ou o mental.

Trata-se, aí, de um paradoxo porque, na dimensão do Coração, não há mental, não há intelecto e, no entanto, vocês podem
domesticar, domar seu mental para que ele trabalhe, não mais no caminho da separação e da divisão, mas que ele trabalhe enfim

para aproximá-los da Unidade.

Eu insisti, e volto a insistir, sobre a qualidade inerente à voz do Coração, esta qualidade essencial é o silêncio.

Assim, eu me exprimo muito frequentemente quando de minhas vindas através de palavras, mas também através do silêncio e
através da vibração.

***

O Coração é o lugar do seu ser onde se resolvem todas as oposições e todas as contradições.

O caminho do Coração necessita um abandono e uma doação.

RAM – 13 de março de 2009
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O que se deve abandonar?
O que se deve doar?

E, bem, convém abandonar os caminhos do medo e os caminhos das dúvidas.

O medo e a dúvida, os medos e as dúvidas são certamente os elementos que os afastam mais do Coração.

O ser humano é dual devido à sua manifestação nesta dimensão.

A dualidade chama a dúvida.
A dúvida chama o medo.

O caminho do Coração é o caminho em que o medo está ausente.

O caminho para o Coração se acompanha, progressivamente, de uma diminuição, seguida de uma eliminação dos medos e das
dúvidas.

Para o ser que realizou o Si no Coração, a dúvida e o medo fecham novamente o Coração, mas aquele que realizou o Si não pode
voltar a fechar totalmente o que foi aberto e despertado.

O mental é uma ferramenta, mas a fonte da dúvida e a fonte do medo situam-se em seu nível.
Sem o mental não haveria nem dúvida, nem medo.

E, no entanto, esta ferramenta mental vai lhes permitir desenvolver não o caminho do Coração, mas desenvolver um elemento que
concorre grandemente para aproximá-los do Coração.

Essa palavra desgastada tem por nome Fé.
A Fé não é uma crença vaga.

A fé é uma atitude interior de certeza quanto à sua Divindade, quanto à Divindade e quanto à Unidade.

Cultivando a Fé na Unidade, a Fé em sua Divindade e a Fé na Divindade, vocês concorrem para que o mental não possa mais
alimentá-los pelo medo e pela dúvida.

Esta etapa é uma etapa de diálogo interior e, portanto, de atividade mental.

A um dado momento, esta atividade mental (pela Essência dual) deve ser substituída pela aceitação e pelo silêncio.

O silêncio é o momento em que sua entidade, em sua totalidade, é capaz de fazer abstração do ambiente, de fazer abstração do
fluxo dos pensamentos e das emoções.

O silêncio é um estado que se desenvolve pela experiência, pelo aprendizado e pelo trabalho.
O silêncio de palavras, de pensamentos, de emoções, o silêncio também da intenção, permite ao Coração se abrir.

A chance de sua época em que vocês estão encarnados é que a Luz vem a vocês.
Ela vem bater à porta do Coração.

Essa é uma oportunidade única porque excessivamente rara, progressivamente e à medida de suas vidas e de seus ciclos.

O medo, a dúvida, é uma condição da dualidade e da encarnação, porque tudo se joga no antagonismo prazer/desprazer,
ação/reação.

O Coração não conhece isso.

***

Vocês devem estar no mundo, mas serem capazes de se extraírem da influência do mundo para encontrar sua Essência.

Vocês não podem encontrar minha Essência e sua Essência escutando minhas palavras.
Vocês não podem encontrar a Essência lendo palavras.

Vocês não podem encontrar a Essência seguindo um ser, por mais elevado que ele seja.
Vocês não podem encontrar a Essência unicamente pela meditação.

Encontrem a Essência.
Encontrar o Coração é um momento de Graça que se realiza por si mesmo, sem intervenção exterior, a partir do momento em que

seu olhar interior não está mais poluído pelo olhar exterior e os condicionamentos exteriores.

A porta do silêncio é um estado de consciência em relação com o sopro e a ausência sopro.

O Coração se desabrocha no abandono.
O abandono é contrário à vontade.

O abandono se junta à Fé.
O abandono se junta à Unidade.

Estes alguns conceitos sendo definidos pelas palavras, eu lhes proponho agora vivê-los, antes de continuar, alguns instantes,



primeiro pelo silêncio.

... Efusão de energia ...

E vamos vivê-lo, agora, pela vibração.

... Efusão de energia ...

Vamos desenvolver, agora, mais adiante, através de palavras, primeiramente, a noção essencial de fusão.

Se seguiu minhas palavras, eu disse que ninguém além de você mesmo pode despertá-lo.
Certamente, instrutores sempre existiram.

Eles mostraram o caminho.
Mas, ainda que efetivamente vocês sigam este caminho, enquanto o seguem, vocês não o realizarão.

O princípio que preside o despertar na Unidade do Coração está ligado ao processo da fusão.
Vocês devem fusionar, em vocês, os pares de opostos.

O primeiro desses pares é sua dualidade.

Toda ação, todo comportamento, toda motivação toma sua fonte numa escala de valor apreendida em bem ou mal.

A Unidade do Coração, a realização do Amor está além da dualidade e está além da apropriação.

A fusão é um ato de abandono que vai lhes permitir se beneficiarem do aporte da energia e da consciência de seres que viveram
antes de vocês ou ao mesmo tempo que vocês, mas nos quais vocês se imergem a fim de fazerem outro o nível de consciência

daquele ou daquela com quem vocês fusionam.

As linhagens são múltiplas, mas não são inumeráveis.

As possibilidades de fusão são inerentes à sua história de alma, à sua história de Espírito e às suas peregrinações nesse mundo da
dualidade.

A fusão é o elemento chave que permite abrir o coração.
Esta noção de fusão está bem além das noções de empatia, bem além das noções de carisma, bem além mesmo das noções de

afeição.

A fusão demonstra a capacidade do ser para resolver sua dualidade pela associação de uma Unidade vivida como exterior.

Imitar não é fusionar.
Seguir alguém não é fusionar, porque isso induz a uma noção de dependência.

A fusão, quanto a ela, propicia a independência e a liberação.

A fusão não é ligada a uma vontade do ego, nem a uma vontade, qualquer que seja, mas é uma ordem natural das coisas que faz
com que, quando uma consciência se aproxima da porta do Coração, abrem-se então canais sutis situados de um lado e do outro

do coração, do chacra do coração.
Esses quatro pontos são os lugares que abrem para a fusão com suas linhagens.

Todo ser humano, qualquer que seja o número de suas peregrinações, qualquer que seja seu carma, qualquer que seja sua origem
estelar, possui quatro chaves e quatro linhagens com as quais ele deve fusionar a fim de realizar a Unidade e a Divindade.

Cada ser humano apresenta em si quatro linhagens e quatro fusões, sucessivas num tempo relativamente breve, permitindo
encontrar sua própria Unidade.

Eu não citarei nomes de linhagem.
É importante compreender que cada uma dessas linhagens é afiliada, no sentido próprio como no figurado, a um dos quatro

elementos: água, fogo, terra ou ar.

A fusão das linhagens corresponde à ativação dos quatro pontos, de um lado e do outro do coração, que permitem ativar os
elementos chamados partículas adamantinas.

Cada partícula adamantina estando em ligação com o sopro Divino e a encarnação dos quatro elementos, em todas as dimensões
existentes e não unicamente em sua dimensão.

Assim, o ser humano apresenta uma linhagem de fogo, uma linhagem do ar, uma linhagem da água e uma linhagem da Terra.
Cada um desses elementos vai trabalhar, no momento da filiação e da fusão, para soprar em vocês o sopro Divino e despertar em

vocês o seu Coração.



As duas etapas prévias são a Fé e o silêncio, a filiação e a fusão para a terceira etapa.

Essas palavras, agora, devem ser ensinadas, esses conceitos, esse segundo conceito, eu o transmito agora, primeiramente, pelo
silêncio.

... Efusão de energia ...

Nós abordamos esse conceito, agora, pela vibração.

... Efusão de energia ...

Vamos agora, se quiserem, desenvolver um terceiro conceito que é aquele da Luz.

A luz que vocês veem é apenas a Sombra da Luz verdadeira.

A Luz verdadeira é Amor e Coração, seu coração é o Coração da Divindade.

Nem todas as luzes são a Luz verdadeira.
A Luz apenas se torna verdadeira quando se instala no coração.

Tudo é um problema ligado à consciência que vocês têm da Luz.
Se sua consciência da Luz é um conceito mental ou um conceito visual, naquele momento, a Luz não pode ir ao coração, ela

permanece na cabeça.

Esta luz não é a Sombra, mas é, de algum modo, um desvio da Luz verdadeira.
Esta luz não é a Luz do Coração e, no entanto, ela é muito tentadora, porque esta luz da cabeça dá acesso a poderes espirituais

imensos.

Ela dá acesso à visão da Luz e, no entanto, ela não é o caminho.
Esta luz, em seu mundo ocidental, foi chamada a luz luciferiana, em oposição e contraste com a Luz verdadeira do Coração,

chamada, sempre no ocidente, a Luz Crística ou, se preferem, a Luz do Filho do Pai, porque vocês são todos filhos do Pai em
atualização.

Vocês compreendem, portanto, que a luz que se vê não é a Luz.
A Luz verdadeira se traduz não por uma visão, mas, antes de tudo, por uma abertura do coração, por um sentimento de plenitude

e de alegria interior.

Porque vocês se tornam a Luz e, tornando-se a Luz, vocês não podem vê-la.

Vocês apenas podem ver a Luz se ela é exterior a vocês.
Se vocês fusionaram com a Luz, vocês não podem mais ver a Luz, porque vocês são a Luz.

Há, aí, uma chave essencial.

Vejamos então, se quiserem, esse conceito pelo silêncio.

... Efusão de energia ...

E eis, agora, esse conceito pela vibração.

... Efusão de energia ...

Vamos mais longe, agora, se quiserem.

Vocês vivem uma época em que a Luz vem para vocês.
Esta Luz, muitos se contentarão em vê-la.

Mas ver a Luz não confere o Coração.

A Luz lhes pede algo de mais importante do que vê-la.
Ela vem lhes pedir uma identificação e, depois, uma fusão.

A Luz tornar-se-á naquela ocasião visível.
Ela virá lhes oferecer a escolha de desviarem-se, de permanecerem na visão da Luz ou, enfim, fazer sua esta Luz, abandonando-



se a ela.
Dessa tripla escolha decorre sua evolução.

A Luz que vem necessita um aprendizado importante do silêncio interior, porque a Luz incomoda a ordem estabelecida, baseada
no poder e na dualidade.

A Luz vem lhes propor, cabe a vocês decidirem: não mentalmente, não emocionalmente, não afetivamente, mas decidir em sua
consciência e em seu Coração.

Exprimamos agora esse conceito pelo silêncio.

... Efusão de energia ...

E percebamos agora esse conceito pela vibração.

... Efusão de energia ...

Eu gostaria que, além das palavras, vocês se impregnassem, sobretudo da vibração e da consciência das palavras.

Vocês nada resolverão pela agitação.
Vocês nada resolverão pelo medo.

O medo, a dúvida, a agitação, são partes integrantes da dualidade.

A Unidade os chama.
A Unidade os chamará cada vez mais forte, de maneira cada vez mais audível, através de palavras, através de sincronias, através

de processos miraculosos.

Cabe a vocês saberem o que querem seguir, o que querem fusionar, cabe a vocês saberem o que querem fazer ou não fazer.

Para além dessas decisões que são, eu repito, duais, é preciso efetivamente compreender que existe um espaço em que a escolha
não se coloca mais.

Este espaço é marcado de silêncio e se encontra ao centro do ser, ao nível do Coração.

Nesse nível encontra-se a solução para a dualidade, a solução para os sofrimentos, as soluções para a falta.
A falta é o sentimento de incompletude e de não satisfação que persegue o aspirante espiritual enquanto ele não estancou essa falta

pela abertura do Coração.

Aprendam a cultivar o silêncio, apesar do alarido do mundo.
Aprendam a escutar o silêncio, porque nesse silêncio interior encontra-se a resposta, porque no silêncio interior não há mais

pergunta e, portanto, tudo é resposta.

Vocês vieram desde o início (e nós viemos desde o início desta dimensão) a fim de subir o nível vibratório e o nível de consciência
desta própria dimensão que nós experimentamos agora e já experimentamos antes.

A solução não pertence a esse mundo.
A solução é outra, no plano dimensional, e esta dimensão de Luz apenas pode se manifestar se vocês param o mundo dual no qual

vocês vivem.
Coisa que se produz espontaneamente quando da morte, e coisa que se produz no aspirante que vive o despertar.

Eis os alguns conceitos que eu desejava, essa noite, imprimir em vocês através das palavras, mas também através do silêncio e da
vibração, que realizamos agora, de maneira conjunta: silêncio e vibração.

... Efusão de energia ...

Vou convidá-los agora, com relação a esses três conceitos que desenvolvi, a questionar, a perguntar e eu tentarei responder de
acordo com um dos três caminhos: as palavras, o silêncio ou a vibração.

***

Questão: a Unidade consiste em encontrar a Divindade em cada um de nós?

A Unidade consiste em desvendar e revelar sua Divindade.
Encontrando este estado, você fusiona, além das linhagens, com o grande Todo.



Você é ao mesmo tempo você mesmo, mas também todo o resto.

Não há mais distância entre sua consciência revelada e o pássaro em seu ramo e a borboleta no outro extremo do planeta e os
milhares de sóis visíveis como estrelas em seu céu.

A distância, própria da dualidade, não existe mais.
Vocês passam da distância para a transcendência ou da distância para a coincidência.

A consciência que era fragmentada torna-se Unidade e unitária.

De uma consciência fragmentada vocês passam para uma consciência unificada em que todas as barreiras que lhes pareciam reais
em seu estado fragmentado não existem simplesmente mais.

Vocês se tornam o raio de sol.
Vocês se tornam o outro.

Vocês se tornam o canto do pássaro.
Vocês se tornam o batimento da borboleta, não o tempo de uma experiência, mas de maneira definitiva.

Resposta da vibração.

... Efusão de energia ...

***

Questão: poderia nos falar do princípio da fusão?

A fusão com uma de suas linhagens traduz a influência de uma corrente de vibrações de consciência que fusiona no interior de
vocês.

A identificação de uma de suas linhagens não é desejável enquanto o momento não chegou porque, naquele momento, haveria
identificação e não fusão.

A fusão se propõe e se realiza no momento oportuno.

Cada fusão, cada uma das quatro fusões vai lhes aportar uma conexão nova para a realidade multidimensional, tanto no plano real
como simbólico, como espiritual.

Vocês passam de uma filiação genética, hereditária, para sua filiação espiritual.
Vocês são unidos, reunificados, fusionados à linhagem.

Essa fusão vai lhes conferir o controle de um dos quatro elementos em vocês e no exterior de vocês.

Alguns seres têm afinidades preferenciais com uma de suas quatro linhagens.
Vou tomar um exemplo de alguém que vem frequentemente vê-los por esse canal, que foi em sua vida Omraam Mikaël Aïvanhov.

Este homem era o discípulo de Bença Deunov (que era, ele mesmo, o walk-in de Melquisedeque ligado à linhagem de fogo).

O Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov tinha o poder de comandar o elemento fogo, por exemplo, para parar o fogo ou para tirar o
fogo ou para colocar fogo.

Eu sou o representante da linhagem do ar, o ar nesta dimensão transporta: o som, a vibração e as palavras, mas também o
silêncio.

A linhagem da água, como elemento fecundante maternal e feminino, é arquetipicamente veiculado por aquela que foi chamada
Maria.

Outras linhagens, geralmente de Essência feminina, nesta manifestação, são portadoras deste elemento.

A fusão é um momento energético, localizável entre todos porque há um aporte de consciência/energia além do que é vivido
habitualmente, mesmo quando de experiência espiritual.

A fusão abre em vocês, por conseguinte, as portas que desembocam no controle dos elementos.
Eu quis atrair sua atenção sobre esta noção de fusão, com relação à sua linhagem, é claro, mas também e, sobretudo, com relação

à Luz que vem, porque, não se esqueçam jamais de que vocês são filhos da Luz e que vocês são Luz e devem reencontrar e
reatualizar esta consciência, nesses tempos, agora.

Sem outra resposta para esta questão.

***



Questão: a fusão tem como preliminar a dissolução da personalidade?

Há dissolução de certa forma de personalidade, aquela que é dedicada às dúvidas, aos medos e à falta de Luz.

A personalidade permanece, entretanto, sob uma forma modificada, mas a personalidade não pode se apagar completamente,
senão a vida se apaga nesta dimensão.

Cristo e outros grandes Mestres, todos manifestaram, em momentos precisos de suas vidas, as distorções como a raiva ou outras
emoções.

Essas distorções, apesar do estado de ser realizado, são, entretanto, ligadas à persistência ou à remanescência de alguns aspectos
da personalidade.

Simplesmente, quando vocês revelam a Luz que vocês são, esta se torna preponderante e muito penosa em vocês, em todos os
campos de experimentação que vocês fazem.

Eis a resposta da vibração.

... Efusão de energia ...

***

Questão: você falou de quatro chaves ao redor do coração, poderia desenvolver?

As quatro chaves estão incluídas nos seis pontos de consciência do coração, num protocolo que dei, há alguns
meses de seu tempo (ndr: ver a «meditação direcionada para o coração» em 'protocolos').

Isto lhes permitirá ativar, em parte, os quatro pontos do coração.
Acoplado a dois outros pontos, favorecerá a construção e a abertura de seu Templo interior.

Reforçará em vocês a capacidade de se tornar Luz.

Esse protocolo (esse ritual, chamem como quiserem) é simples, ele não necessita qualquer crença prévia, nem qualquer adesão ao
que quer que seja, a não ser a experiência que vocês vivem, que consiste em focalizar a consciência sobre os pontos do corpo,

numa determinada ordem.

Eis o trabalho da vibração sobre esses seis pontos.

... Efusão de energia ...

***

Questão: o silêncio e a vibração excluem qualquer ação?

Sim, vocês são obrigados a se extraírem do tempo da ação, do tempo da dualidade para encontrarem a Unidade.

A Unidade não se encontra na dualidade.
A Unidade tem por objetivo transformar a dualidade.

A Unidade apenas se pode encontrar no interior de si, através do silêncio, através da não ação.

Alguns seres talvez tenham êxito por um excesso de ações, em particular nos caminhos chamados o bhakti yoga, ou seja, nos
caminhos da devoção em que o próprio esquecimento de si, através do seva, ou seja, o serviço, são capazes, no final de certo

tempo de abnegação, de serviço, de doação, de abrir o coração.

Entretanto, nesses tempos precisos que vocês vivem, o mais importante é entrar na interioridade e, portanto, no silêncio e na não
ação.

Não para ali permanecerem de maneira duradoura, mas a fim de ali encontrarem o que deve ser encontrado, a fim de poderem
transmutar o mundo dual, pela vibração e a presença revelada do que vocês são.

***

Questão: caminhar na natureza pode ser considerado como uma ação ou uma inação?



A natureza pode lhes propiciar elementos indispensáveis, preparando seu silêncio e sua interioridade.
Mas ela não basta, como tal, de maneira geral, para fazê-los viver a interioridade.

Entretanto, uma experiência de fusão ou de abertura total do coração pode se produzir quando de uma contemplação, qualquer
que seja, mas isso é do domínio da exceção.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, será tempo para mim, agora, de me retirar na comunicação com vocês durante alguns instantes, no silêncio e na vibração.

... Efusão de energia ...

************
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 - Ensinamentos de RAM -
Sri RAM Chandra

 Eu sou RAM.
Recebam a minha Paz.

Recebam a minha Bênção.
Eu vim hoje dar esclarecimentos sobre um ponto capital que é o Amor.

O Amor que é soletrado, que é falado, não é o Amor.
O Amor é antes de tudo uma transmissão de radiação.

Enquanto o ser humano amar sem haver transmissão desta radiação, não se trata do Amor, trata-se de um
desvio do Amor ligado ao poder, ligado à posse, ligado ao desejo, mas, em caso algum, do Amor.

O Amor é, antes de tudo, uma energia.
Antes mesmo de ser uma palavra, um conceito, é, acima de tudo, uma radiação.

Então, se vocês quiserem, e em função do que eu já lhes disse, do que eu já os fiz sentir e viver, eu vou
começar pela transmissão da radiação do Amor e, depois, em um segundo momento, eu voltarei com

explicações pelas palavras do que isso é e do que isso não é.
Então, bem amados Irmãos humanos, inicialmente, queiram aceitar a dádiva da transmissão da radiação do

Amor a partir do meu Plano.

… Efusão de energia …

Neste estado de transmissão de radiação nós poderemos agora inserir as palavras.
O Amor que não emite a radiação não é o Amor.

O homem não pode expressar o Amor enquanto ele próprio não tiver realizado o Amor, enquanto ele não tiver
encontrado a sua Essência, o seu centro, o seu Coração.

Qualquer Amor se manifestando sem ter encontrado a Essência não pode ser o Amor (no sentido mais nobre),
mas é um Amor pervertido que alimenta o poder, a posse, o desejo e que alimenta, antes de tudo, o ego.
O Amor, neste caso, não é uma transmissão de radiação, mas é simplesmente uma projeção do mental.

RAM - 17 de março de 2009 - Autres Dimensions
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A maior parte da humanidade vive nesta visão deformada no Amor.
O paradoxo é o seguinte: vocês não podem encontrar o Amor fora do Coração, vocês não podem exprimir o

Amor enquanto vocês não tiverem encontrado o Amor em vocês.
Dessa maneira, quando vocês dizem que vocês amam isso ou aquilo, quando vocês dizem que vocês amam

tal pessoa, isso é apenas uma projeção dos seus medos ou dos seus desejos.
 O Amor é então, antes de tudo, uma Vibração e a transmissão desta Vibração, mas vocês não podem

transmitir o que vocês não conhecem e o que vocês não vivem.
Nisso, os ensinamentos que eu lhes dei permitindo encontrar a Essência do seu Ser, é a condição primordial e

indispensável para a qualidade da irradiação do Amor e para a transmissão da radiação do Amor.
Enquanto vocês não tiverem encontrado isso, tudo o que vocês chamarem de Amor não é o Amor.

Ele permanece palavra, ele permanece poder, ele permanece posse e ele permanece medo.
O Amor não quer possuir.

O Amor se doa, mas vocês não podem doar o que vocês não encontraram, se não, isso é uma forma de
posse, com todas as suas variantes sutis, mais ou menos amargas, ligadas ao poder sobre o outro.

A maior parte das pessoas, a maior parte da humanidade, fala do Amor sem saber do que se trata exatamente.
O Amor é o maior problema para integrar, para compreender e para experimentar.

Enquanto o Amor permanecer no exterior de vocês, vocês não podem estar no Amor.
Enquanto vocês amarem algo exterior a vocês, vocês não estão no Amor.

É apenas na realidade da abertura do Coração que vocês podem realmente amar, em Verdade.
O Amor é uma transmissão de radiação.

***

O Amor não é uma palavra, o Amor não é uma chantagem, o Amor não é um ideal, o Amor não é uma vontade,
mas o Amor é um ‘estado de ser’ específico, no qual aquele que transmite esta radiação realizou a sua

dimensão interior e a realidade da sua Essência.
Então, o Amor que se escreve não é o Amor.

O Amor que possui, não é o Amor.
O Amor que inveja, não é o Amor.

O Amor que quer tomar para si, não é o Amor.
O Amor está além das palavras e, no entanto, quanta tinta e quantas palavras foram pronunciadas no seu nome,

em todas as religiões e em todas as tradições.
A maioria daqueles que vivem o que vocês chamam de Amor, vive apenas um estágio que certamente não é

aquele do Coração, mas aquele da cabeça que divide, que se apropria.
O Amor é, antes de tudo, a Vibração da Essência reencontrada do seu Ser espiritual e da sua Divindade.

Vocês não podem aceder ao Amor enquanto vocês projetarem no exterior de vocês o que vocês chamam de
Amor, mas isso permanece uma projeção enquanto vocês não tiverem encontrado o Coração e a Essência do

seu Ser.
Entretanto, encontrar a sua Essência, encontrar o seu Coração, é a realidade final que vocês devem realizar na

encarnação.
Esta última realidade, assim que ela for alcançada, assim que ela for experimentada, deve passar para uma

etapa superior.
Esta etapa superior é aquela que vai permitir realizar a autenticidade do Amor e viver permanentemente este

estado de ser.
Viver permanentemente este estado de ser pode ser equiparado à superação da dualidade, à superação da

ilusão deste mundo, à superação da ilusão dos apegos e da sua condição efêmera.
Esta segunda etapa, eu irei chamá-la, se vocês quiserem, de transmissão da radiação do Amor.

Mas compreendam que vocês nada podem transmitir mais senão uma projeção enquanto vocês não tiverem
realizado a Verdade do Amor em vocês, e isso passa necessariamente e obrigatoriamente pela abertura

completa da porta do Coração e do que vocês chamam de Chakra do Coração.

***

Vocês apenas podem alcançar a sua Essência, vocês apenas podem transmitir esta radiação se vocês tiverem
realizado em vocês e aberto, em vocês, todas as portas que levam a isso.

Tenham cuidado com aqueles que irão lhes dizer que estão no Amor quando vocês não sentirem a transmissão
da radiação.

Esta transmissão da radiação é capaz de fazê-los aproximar-se do estado de Amor, pois isso evoca, em
vocês, irresistivelmente, o que vocês procuram sem sabê-lo, mas que vocês procuram em um local que não é

o lugar correto.
Dessa maneira, assim que a porta do Coração se abrir, assim que for realizada no seu Coração a dimensão da

Vibração da Essência, torna-se possível passar para a transmissão da radiação do Amor.



Este estado gera ao redor de vocês, no nível da sua aura e no nível de toda a Terra (e quando eu digo “de toda
a Terra”, eu não estou exagerando) uma dimensão Vibratória capaz de alcançar todas as formas de vida, sejam

elas quais forem.
É apenas neste estado de transmissão da radiação do Amor que vocês se tornam seres inteiros.

Antes disso, sejam quais forem as suas aberturas espirituais, sejam quais forem as suas percepções, sejam
quais forem as suas visões, sejam quais forem os seus contatos com as realidades espirituais, vocês são

seres profundamente incompletos e não realizados.
A transmissão da radiação da Vibração do Amor que ocorre assim que as portas do Coração se abrem, deve

acontecer por um ‘ato consciente’.
Vocês devem ser capazes de transmitir esta radiação da Vibração do Amor a qualquer forma de vida, sem

distinção, e principalmente vocês devem ser capazes de emitir esta transmissão da Vibração da radiação do
Amor àquele que vocês chamariam de seu pior inimigo.

Enquanto vocês não forem capazes disso, vocês são seres fragmentados, vocês são seres divididos e na
busca.

Quando vocês entram na transmissão da Vibração da radiação do Amor, vocês são o que devem Ser.

***

É nos tempos que estão chegando (nos momentos que vive cada ser humano da sua humanidade encarnada,
que são tempos preciosos), tempos curtos na escala das suas encarnações, e é nesses ‘tempos curtos’ que

vocês devem realizar a totalidade do seu Ser.
A transmissão da radiação do Amor é a etapa final que lhes permite conectar com o que é chamado de Espírito
da Verdade, que está em vocês, e conectar com a FONTE final que está além da Luz, que é o que poderíamos

denominar o Coração do Pai.
Vocês são uma parcela da Divindade e vocês devem, para isso, realizar a Divindade em vocês.

A primeira etapa é aquela que eu descrevi a vocês em várias reuniões com os exercícios que eu lhes dei (ndr:
ver a “Meditação Direcionada para o Coração” (1)).

É tempo agora, através dos tempos que vocês irão viver muito em breve, de entrar nesta transmissão da
radiação do Amor.

Quando vocês entram na transmissão da radiação do Amor, o estado Vibratório no qual vocês estão não
permite mais o julgamento, não permite mais a apreciação real e objetiva da pessoa que se encontra na sua

frente, pois, estando neste estado de transmissão da radiação, vocês estão, com aquele que está na sua frente
ou com aquele que está no outro extremo do planeta, em Comunhão ou em Unidade.

Vocês devem realizar isso agora e isso apenas pode ser realizado a partir do momento em que vocês tiverem
destrancado os pontos de acesso ao seu Coração (1).

Vocês não podem pretender transmitir a Vibração do Amor enquanto a primeira etapa não tiver sido realizada,
se não vocês correm o risco de estar na ilusão do Amor e na ilusão da Luz, coisa, infelizmente, que muitos

seres humanos experimentam.
Não basta decretar o Amor.

Não basta fazer boas ações, pois as boas ações, como as más ações, têm um peso, e esse peso impede a
abertura do Coração.

Enquanto vocês funcionarem assim, vocês funcionam segundo o princípio da ação/reação.
Ao passo que, quando vocês abrirem o seu Coração e entrarem na transmissão da Vibração do Amor, naquele

momento, vocês entram na Ação da Graça.
A Ação da Graça não acarreta reação.
A Ação da Graça não acarreta karma.

A Ação da Graça é um ‘estado de ser’ que permite ao universo inteiro se regar na FONTE que vocês se
tornaram.

Não há mais limite dimensional para o seu estado de ser.
Apenas nesta qualidade de irradiação é que vocês vão encontrar a Paz.

Apenas nesta qualidade de ser é que vocês vão realizar o que vocês tiverem que realizar sem obstáculos, sem
obrigações ligadas a qualquer karma.

A transmissão da radiação do Amor acontece espontaneamente.
Esse era o ensinamento através das palavras.

Se vocês quiserem, vamos viver agora este ensinamento através da Vibração e da Luz.

… Efusão de energia …

Mais algumas palavras, se vocês quiserem, sobre esse fenômeno de transmissão da radiação do Amor.
A primeira vez que vocês forem capazes de estabelecer esta transmissão, vocês irão se aperceber de que

esta transmissão é bem tênue, bastando um pensamento chegar para a transmissão ser interrompida, bastando
vocês emitirem um pensamento ou uma intenção para a transmissão ser interrompida.

É preciso compreender que isso é normal, que isso faz parte do caminho.



Entretanto, vocês devem se habituar a viver em períodos cada vez mais longos neste estado de Vibração da
transmissão da radiação do Amor.

De fato, vocês apenas poderão realizar isso através da repetição da experiência, através das várias
experiências que vocês terão que fazer.

Tentem, primeiramente, assim que vocês tiverem encontrado o seu Ser Interior, a sua Essência e o seu
Coração, viverem isso alimentando não um ser humano, mas direcionando, sem intenção, esta transmissão da

radiação do Amor, no nível da natureza, no nível dos vegetais.
Lentamente, ampliem esta transmissão da radiação do Amor às formas de vida mais elementares, depois aos

animais e, enfim, aos seres humanos.
Vocês terão chegado à ignição definitiva no momento em que, a cada pensamento, a cada intenção que vocês
emitirem para com uma pessoa, seja ela quem for, vocês sentirem a transmissão da radiação do Amor quase

automaticamente, quase permanentemente.
Lembrem-se de que o Amor não é uma palavra, de que o Amor não é um desejo, de que o Amor não é uma
posse, de que o Amor é simplesmente a transmissão da radiação do Amor e que esta radiação parte do seu

Coração aberto e estabilizado.
Esse é o caminho, essa é a Verdade, essa é a via, não há outra.

Qualquer outra definição do Amor, passando por conceitos humanos, passando por noções de abstração e de
repulsão, não é do Amor, mas da apropriação do Amor pelo ego.

Aí está agora a resposta ao que eu acabo de dizer, no próprio nível da transmissão da radiação do Amor.

… Efusão de energia …

Continuemos, se vocês quiserem.
Gradualmente e à medida que vocês fizerem o aprendizado da transmissão da radiação do Amor,

gradualmente e à medida que vocês chegarem a instalar este estado de ser, vocês irão se aperceber de que
os pensamentos se afastam de vocês, de que as emoções se afastam de vocês e de que as intenções se

afastam de vocês.
Neste estado de ser de transmissão da radiação do Amor não há mais desejos, não há mais vontade.

Há simplesmente um estado de ser.
Este estado de ser é o Ser total realizado no Amor.

Esta Vibração parte, eu os lembro, do seu Coração e vai alcançar o conjunto da Criação.
Gradualmente e à medida que vocês estabilizarem esta irradiação, vocês irão se aperceber de que

efetivamente vocês permanecem na alegria.
Uma alegria que nada pode abalar e, sobretudo, as circunstâncias exteriores da sua vida, sejam elas quais

forem.
Vocês irão se aperceber, pouco a pouco, de que vocês se tornam independentes das circunstâncias da vida

de vocês.
Vocês alcançam aí o próprio fundamento da mensagem daquele que foi chamado de CRISTO.

A partir do momento em que a transmissão da Vibração do Amor se estabelecer de maneira quase
permanente, vocês irão se aperceber de que absolutamente nada pode afetá-los, nem do interior do seu corpo

físico, nem do exterior, de tudo o que faz o seu ambiente.
Vocês não se tornam impermeáveis, mas se tornam transparentes.

A transparência é o estado de ser realizado.
Vocês se tornam como um cristal retransmitindo a Luz lá de cima, sem colori-la pelos seus desejos, pelas suas

emoções, pelos seus pensamentos, pelas suas ações ou pelas suas vontades.
Neste estado de ser, vocês irão se aperceber de que tudo é fluido, de que tudo se torna importante, mas que

nada tem importância.
Neste estado de ser, vocês irão se aperceber de que a alegria os invade, de que nenhum sofrimento pode
atingi-los e, no entanto, vocês não ficam insensíveis, mas a transmissão da radiação do Amor transforma

instantaneamente qualquer sofrimento, qualquer falta em vocês e no outro.
Aqueles que se aproximarem, aqueles que entenderem vocês (animais, seres humanos, vegetais), irão

perceber instantaneamente a qualidade e a intensidade do que vocês São.
Neste estado, vocês ficam totalmente vulneráveis, pois vocês se tornaram a irradiação do Amor e vocês

perderam o que era do seu ego e da sua encarnação, mantendo a encarnação.
Vocês ainda estão na Dimensão da encarnação e, no entanto, vocês chegam até a Divindade.

Então, antes de dar-lhes a palavra (se, contudo, vocês tiverem perguntas em relação a isso), eu ofereço a
vocês um momento de transmissão da radiação do Amor a partir do meu Plano.

… Efusão de energia …

Aí está, bem amados Irmãos humanos, o que eu tinha que transmitir a vocês, neste dia.
Se vocês tiverem agora interrogações em relação a isso, eu quero tentar ali responder.



***

Pergunta: quais são os elementos que nos permitem saber se as portas do Coração estão abertas?

Isso é muito simples.
Muitos seres humanos recebem a Vibração e a Luz e sentem, por isso, os Chakras situados na parte superior

do corpo.
A Vibração, e a Luz que chega no nível da cabeça, devem percorrer, no interior das suas estruturas, um

caminho, descer ainda mais profundamente no seu ser, a fim de despertar uma série de forças.
Mas, esse não é o objetivo, é apenas o meio.

Assim que isso for realizado, vocês têm a possibilidade, por um trabalho de meditação que eu lhes dei, há
vários meses, de focar a sua consciência, a sua atenção, no Coração (ndr: ver a “Meditação Direcionada para o

Coração” (1)).
O que acontece no momento em que vocês alcançam a sua Essência, no meio do seu Coração?

Naquele momento, uma Vibração, que pode ser sentida como um peso, como um calor, ou como uma
Vibração, aparece no meio do seu peito.

Isso firma indiscutivelmente que vocês alcançaram a sua Essência.
A partir daquele momento, vocês podem começar a empregar a transmissão da radiação do Amor.

Trata-se então de uma Vibração que é anterior.
A mesma Vibração que vocês sentem no ponto superior do seu ser e no ponto inferior do seu ser deve se

manifestar, do mesmo modo, no meio do seu ser.
A partir daquele momento, vocês podem iniciar o processo da transmissão da radiação do Amor.

Eis a resposta, agora, do silêncio.

… Efusão de energia …

Outra pergunta.

***

Pergunta: há diferença entre a radiação da Vibração do Amor e as energias que descem nesse
momento?

Sim.
Enquanto vocês perceberem, através da transmissão da radiação do Amor que eu estou emitindo, a mesma

energia no nível da Vibração, assim como no nível da localização, que aquela que vocês recebem
habitualmente, isso significa que a energia os está alimentando no nível da cabeça, mas que ainda não chegou

no nível do Coração.
Entretanto, este afluxo de Luz, este afluxo de Amor percebido na cabeça e recebido na cabeça, é uma primeira

etapa.
Enquanto vocês não tiverem aberto as chaves que destrancam as portas da sua Essência, as portas do seu

Coração, vocês percebem as energias no nível da cabeça, mas isso já é um primeiro passo enorme.
Eis a resposta da Vibração.

… Efusão de energia …

Outra pergunta.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, Irmãos humanos na encarnação, eu lhes transmito mais uma vez a minha Paz e a minha Bênção, e eu
voltarei muito em breve, não sobre as técnicas, mas sobre os meios, no nível da consciência, que irão lhes

permitir ajustar da melhor forma este estado de ser particular.
Recebam todo o meu Amor pela transmissão da radiação do Amor.



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

1 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] - RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/article2bce.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-17_mars_2009-article2bce.pdf
17 de março de 2009

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-17_mars_2009-article2bce.pdf
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~ Anúncio da Efusão do Ultravioleta ~

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam bênçãos e proteções.

Eu venho entre vocês para anunciar o período mais propício para a Efusão da minha Energia, da minha Presença e
da minha Radiância, na superfície deste planeta, nos dias que vai viver a sua humanidade.

De fato, a minha Radiação e minha Potência chegam agora e doravante a grandes passos na superfície da sua
Terra.

A minha radiação manifestar-se-á pelo Ultravioleta.

A pressão da minha Radiação fará de modo com que, a partir de amanhã, e de maneira crescente até a data que eu
lhes dei, o seu corpo físico e as suas estruturas sutis serão regadas a uma Fonte nova ligada à radiação solar e

ao ultravioleta.

Novos códigos, inéditos para vocês na encarnação, vão entrar em manifestação na sua consciência.

A pressão da Radiação será tal que vocês devem se preparar para aceitar e para receber a Efusão do meu Espírito.
Isso é para agora.

Não se preocupem com reações elementares em que isso implicará necessariamente.
Contentem-se de aquiescer e de aceitar a potência do meu Ultravioleta.

***

A manifestação de seu sol vai entrar numa fase decisiva que preparará o conjunto desse sistema solar, de seus
planetas e de seus habitantes para viverem o porquê vocês encarnaram sobre a Terra nesta vida.

O momento é majestoso: os exércitos de Anjos, o conjunto dos Arcanjos e o conjunto dos Emissários Solares
preparam-se.

Deve ser o mesmo em vocês, no interior de vocês, em sua consciência, em suas posturas corporais e em seu estado
de aceitação e de integração da irradiação do ultravioleta.

A pressão da radiação atingirá níveis que jamais foram atingidos sobre este planeta.

MIGUEL - 19 de março de 2009
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Vocês devem liberar tempo para honrar e respeitar o que vem.

Essa irradiação, de natureza solar ultravioleta, permitirá desmascarar no interior de cada uma das células de seu
corpo que compõem seu organismo físico, preparar a grande mutação ligada ao que vocês chamam de ascensão.

A potência da radiação vai se amplificar.
A potência dos elementos vai começar a entrar em manifestação.

Inúmeras perturbações climáticas vão aparecer e se encadear de maneira inegável a partir de 25 de março [2009].

Quanto a vocês, seres humanos, vocês não devem de modo algum se preocupar com essas circunstâncias
exteriores, mas, efetivamente, permanecerem alinhados e centrados em seu eixo e em seu coração, para

aproveitarem o melhor possível, e o mais profundamente possível, da potência desta radiação.

Isso representa para vocês uma bênção, uma proteção e um modo para vocês de preparar o despertar da ascensão.

***

Vocês vivem e vocês viverão momentos únicos quanto à manifestação da Luz, mas, infelizmente, também da Sombra,
em reação ao afluxo desta Luz.

A Sombra absolutamente nada pode contra vocês, se vocês se colocam sob a influência de minha Luz, de minha
proteção.

Recorram, de maneira consciente, à minha radiação e à minha presença.
Eu respondo a cada entidade humana que recorre a mim, de todos os tempos, mas, sobretudo, nesses tempos.

Esses tempos são tempos capitais e essenciais para preparar o ano de minha presença, que começou há algumas
semanas.

Cada vez mais vocês ouvirão falar de manifestações luminosas, mas também de manifestações da Sombra.
Isso não deve de modo algum perturbá-los e vocês devem aceitar o teor.

Simplesmente, prestem atenção e considerem as diferentes informações que lhes chegarão dentro de alguns dias,
seja sob forma visual, sob forma auditiva ou sob forma de pressentimentos, porque essas informações são capitais

para cada um de vocês, em sua evolução e para seu futuro.

Respeitem-nas, elas estão ligadas, esses fenômenos de advertências, de visões e de informações, à irrupção em
seu campo de consciência do ultravioleta.

Vocês devem imperativamente ‘estar à escuta’.
Em primeiro lugar, de minha presença e de minha radiação.

Em segundo lugar, da radiação solar e de seu ultravioleta, a fim de transmutar em vocês o máximo de informações
audíveis e visíveis para seu futuro e sua evolução.

Vigiem e orem.
Vigiem e aceitem a potência da radiação.

Isso faz parte de sua herança Divina.

***

Foi-lhes anunciado que vocês passavam de um governo humano para um governo Divino.
Essa é a estrita realidade e vocês terão, sob os olhos, dentro de muito pouco tempo, as provas indiscutíveis disso.

A melhor forma de se prepararem é, obviamente, vigiar, orar e se recolher em seu ser interior, a fim de deixar o
ultravioleta fusionar em vocês.

Caros humanos na encarnação, eu os convido, de maneira solene, a respeitar seu Templo interior, a estarem em



acordo com a efusão do ultravioleta, a fim de que ela possa modificar o que deve ser modificado em suas estruturas
físicas e psicológicas.

Quando vocês tiverem terminado de atravessar este período de alguns dias que os esperam, nada mais será como
antes para vocês: seu olhar será penetrante, sua visão será mais segura e vocês chegarão a estabelecer um contato

consciente com a Luz, com a Fonte e a Unidade.

Isso se manifestará, obviamente, no centro de seu ser, no que vocês chamam de seu coração.

A potência da radiação que chega por sua cabeça deve se estabelecer em seu peito para fazê-los reencontrar sua
Unidade e o que eu chamaria, quanto a mim, de sua Inteireza e sua Unicidade.

Vocês vão reencontrar, de maneira inabalável, a dimensão de seu ‘estado de ser’ Divino, de sua Unidade espiritual e
de sua Divindade.

Essa é sua herança.

A experiência da encarnação tomará fim em breve para aqueles que o desejarem, na condição de que vocês
tenham aceitado e integrado minha radiação e o ultravioleta do sol.

É sua decisão.
É sua escolha.

Nada pode interferir nisso, e, sobretudo não as gesticulações da Sombra para as quais eu estou engajado, eu mesmo
e o conjunto de minhas milícias celestes, num combate do qual haverá repercussões em suas mídias, que vocês

poderão mesmo ver e constatar por si mesmos.

***

Caros humanos em encarnação, a hora do retorno à Unidade enfim soou.

A hora chegou de reencontrar a totalidade de sua herança, a totalidade de sua Unidade e a totalidade do que vocês
são.

Nada pode fazer obstáculo a esta verdade desta revelação.

Aí estão as palavras simples que eu queria anunciar a vocês de maneira importante, antes do equinócio que chega
amanhã no final da tarde.

Eu lhes transmito minha graça, minha proteção, a fim de que vocês possam viver esta etapa fundamental em
seu caminho de retorno à Unidade.

Estejam certos de que vocês são amados além de todas suas esperanças, além de todos seus sonhos os mais
insensatos.

A verdade é una.
A verdade os libertará e ela vem libertá-los.

Estejam na paz com relação a isso.

Se, agora, existem questões com relação a esse processo, gostaria, se me é permitido, de avançar um pouco mais na
satisfação de seus questionamentos.

***

Questão: a irradiação ultravioleta se manifesta na encarnação, em parte pela irradiação solar. É preciso se
proteger dele?

A proteção com relação ao ultravioleta do Sol e da minha radiação não está ligada a uma proteção exterior.
A única proteção que vocês vão encontrar é estando alinhados e centrados no seu coração, não há outra proteção

desejável.

Entretanto, fenômenos visuais, fenômenos solares e atmosféricos serão visíveis em alguns pontos do globo.



Isso é extremamente importante, mas não se atrasem, repito, nessas manifestações.

Centrem-se em suas próprias manifestações interiores que vão colocá-los no desafio de aceitar e integrar novas
vibrações e novas manifestações no próprio interior de sua estrutura física.

***

Questão: é como uma ignição durante seis dias antes de passar para outra etapa?

Contente-se em viver este período em sua interioridade.
É importante compreender que vocês são, e vocês serão, confrontados e viverão novas energias, em todos os pontos

‘novas’ e, isso, em todos os sentidos do termo ‘novo’.

Vocês jamais, em suas encarnações, como nesta encarnação, experimentaram esta energia do ultravioleta.
Isso corresponde a uma ‘pressão da radiação’.

Vocês terão a impressão de estarem comprimidos, de estarem confinados, mas essa é apenas a etapa preliminar.

Se vocês aceitam esta compressão, vocês viverão, no momento de 25 de março, um episódio de dilatação extrema de
seus campos de consciência.

Vocês compreenderão e viverão o que é a Unidade.

***

Questão: qual será o efeito desta radiação em nossos corpos sutis e em nosso DNA?

Trata-se de uma ‘desconstrução’ total de seus modos de funcionamento anteriores e arcaicos que prevaleceram
nesse ciclo de humanidade.

Vocês realmente descobrirão novas dimensões, novos ‘estados de ser’, novas percepções e novas possibilidades de
seus órgãos sensoriais.

Isso faz parte do processo de ignição.

***

Questão: quais serão essas novas capacidades sensoriais?

Todo ser humano, qualquer que seja o nível de evolução espiritual e estado de encarnação, respira e tem funções
comuns.

Suas funções fisiológicas são as mesmas para toda humanidade encarnada, qualquer que seja o estado evolutivo em
que vocês estão.

Essas funções fisiológicas vão, de algum modo, ampliar-se.

Suas percepções, quer estejam ligados à sua Fonte ou não, vão afetar o conjunto da humanidade.

Simplesmente, vários seres humanos não saberão como responder a este impulso, porque não saberão, não terão
vivido a Unidade preliminar ligada à manifestação de 25 de março.

Isso pode induzir a ‘mudanças de comportamento’ que não vão necessariamente ao sentido da Luz.
Entretanto, essas manifestações e essas modificações são comuns ao conjunto da humanidade.

Nenhum ser humano pode escapar, simplesmente, a resultante será profundamente diferente para cada ser em
função de sua capacidade de ter encontrado, durante este período, sua Unidade.

***



Questão: além da aceitação de que falou, como se preparar da melhor forma possível?

É indispensável, durante este período, limitar seus aportes nutricionais e aumentar seus aportes líquidos.
Essa é uma preparação amplamente suficiente para não sobrecarregar suas estruturas físicas e permitir a elas

seguirem os movimentos do ultravioleta.

***

Questão: o exercício físico é compatível com esta integração?

Tudo o que lhes propicia alegria e Unidade.
Se for, para você, permanecer deitado, faça-o.

Se for, para você, passear em meio aos elementos da natureza e, em particular, os vegetais, faça-o.

***

Questão: essa irradiação do ultravioleta é por ondas ou constante?

Trata-se de uma ‘onda’ que faz irrupção a partir de seu dia de amanhã, ligada, como lhes disse, à minha Presença e
à modificação de radiação do seu Sol e de outros planetas.

Isso irá se tornar constante, mas a fase de aprendizado começa a partir de amanhã.

O tempo de integração e de estabilização será, obviamente, em função da sua capacidade para permanecer na
Unidade.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, bem amados humanos, eu lhes peço urgentemente para divulgarem da forma mais ampla possível essa
informação que será, aliás, divulgada por outros dos meus canais a partir de amanhã.

Antecipadamente, eu lhes transmito uma parcela dessa irradiação e lhes digo até breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=284

19 de março de 2009

***

Versão do francês: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***
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Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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Eu sou RAM.

Recebam as minhas Bênçãos.

Recebam todo o meu Amor.

Quando da nossa última reunião, nós exprimimos uma série de coisas ligadas à transmissão da Radiação do
Amor.

Eu gostaria, agora, de lhes dar alguns esclarecimentos (sempre pelas palavras, mas também pelo Silêncio,
mas também pela Luz e pela Vibração), alguns conceitos relacionados à Verdade, ao mental, às escolhas e

ao Coração.

Na maior parte do tempo as decisões que vocês tomam, desde as mais simples, até as mais complexas,
envolvendo o seu futuro e o seu devir, são procedentes de uma série de escolhas que lhes são propostas pelo

seu mental.

Ele vai se basear em alguns fatores para lhes fornecer elementos de escolhas.

O problema é que o mental irá lhes propor, sistematicamente (e sempre em última análise), duas escolhas e
unicamente duas escolhas, e essas duas escolhas serão sempre oriundas da dualidade na qual vocês vivem.

É preciso algum aprendizado antes que o mental se torne iluminado pelo Amor e a Luz.

Mas, de maneira geral, o conjunto das suas decisões e o conjunto das suas escolhas são procedentes,
sistematicamente, do que lhes é proposto pelo mental, em função de um julgamento dual, ligado à sua própria

dualidade.

E essa escolha sempre irá consistir em decidir se, sim ou não, vocês fazem uma coisa ou não.

A decisão iluminada pela Luz do Amor apresenta um tom profundamente diferente.

Ela não provém dos seus hábitos, dos seus comportamentos, que ditam as escolhas do seu mental, mas,
efetivamente, de uma abertura propícia a acolher o que vem da Luz.

A escolha procedente do Amor não se manifesta por construções mentais provenientes dos seus hábitos,
provenientes dos seus comportamentos, provenientes da sua educação.

A única referência da escolha procedente do Amor e da Luz vem, portanto, do ponto de vista, luminoso ou não,
que irá abranger a escolha que vocês vão fazer.

O mais importante é aprender a escutar, no silêncio do mental, o que diz o seu Coração.

Geralmente, o mental não quer que o seu Coração escolha no seu lugar e, no entanto, quantos erros poderiam
ser evitados se vocês tomassem por novo hábito colocarem-se à escuta, não do que lhes dita o mental (em

função dos seus aprendizados, ainda uma vez, em função dos seus níveis educativos, dos seus
prejulgamentos), mas também do que os afasta da Luz.

Mas, bem mais, se vocês se colocarem à escuta do que lhes diz a Vibração do seu Coração com relação a
uma decisão, esta será, ainda que contrária e oposta ao que pensa o seu mental, de qualquer modo, muito

mais correta e muito mais eficaz para o seu futuro.

Cabe-lhes, portanto, fazer o aprendizado desta resposta do Coração, no lugar da escolha do mental.

Porque a resposta do Coração é, por Essência, Unidade e fluidez, enquanto que a resposta do mental, mesmo
inspirada pelos mais altos valores morais, irá conduzi-los necessariamente ao impasse, um dia ou outro.
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inspirada pelos mais altos valores morais, irá conduzi-los necessariamente ao impasse, um dia ou outro.

O que não pode, é óbvio, absolutamente não, gerar a decisão do Coração.

***

Como fazer a diferença entre a decisão do mental e a decisão do Coração?

A decisão do mental, evidentemente, vem de uma reflexão ligada à dualidade prazer/desprazer, procedente do
seu referencial, ligado, ele mesmo, à experiência passada da sua encarnação e das suas encarnações.

Vocês devem compreender que a decisão do Coração impõe o silêncio do mental.

É uma primeira etapa, eu diria, de aprendizado desse silêncio Interior no qual se pode manifestar a Vibração do
Coração.

Em seguida, frente a uma escolha ou uma decisão da vida, vocês devem imperativamente sair do conceito dual
que vai querer se impor devido à própria atividade do seu mental.

Vocês podem experimentar este conceito de escolha por coisas relativamente simples, onde o mental apenas
tem poucas coisas a dizer.

Por exemplo, a escolha de comprar tal alimento ao invés de tal outro alimento: nesse caso, o mental poderá
apenas propor a noção de gosto e de prazer e desprazer, sem se dar conta de dados muito mais complexos

que empregam o seu afetivo ou ainda decisões da vida muito mais importantes.

Frente a uma escolha de vegetais, por exemplo, você hesita entre comprar uma salada ou comprar uma fruta.

Bem, tomem por hábito não escolher como vocês fazem habitualmente (ditado por considerações de falta, ou
de prazer, ou de desprazer, ou de outra coisa ligada às suas qualidades gustativas), mas parem simplesmente

diante da escolha que lhes é oferecida diante de dois vegetais (ou entre um legume e uma fruta, isso é
exatamente a mesma coisa).

Naquele momento, vocês fazem calar o seu mental.

Vocês se colocam em um estado de alinhamento Interior (existem, para isso, muitas técnicas) e, a partir
daquele momento, conectem, como vocês dizem, levem a sua Consciência em um dos dois elementos da sua

escolha e sintam o que acontece no Interior de vocês.

Sintam o sinal que é, para vocês, aquele da decisão correta.

Obviamente, esta decisão não deve ser procedente de uma atividade mental, mas, efetivamente, de uma
Vibração partindo do meio do seu ser, ou seja, do peito.

Vocês podem imaginar que se isso funciona para uma fruta ou um legume (e vocês irão constatar que funciona
com extrema facilidade e extrema rapidez), pode ser um pouco mais difícil para as decisões importantes da

vida engajando-os, não em uma refeição, mas em um futuro e em um devir diferente.

Isso pode se colocar tanto para uma decisão de escolha afetiva, como para uma escolha de vida ou também
de região de vida, ou com relação a elementos ou eventos esperados ou temidos.

Bem, é preciso saírem, aí, uma vez mais, de maneira certamente um pouco mais prolongada, da atividade do
seu mental, afastando da sua mente tudo o que está em relação com a escolha.

Deixem instalar-se um estado de fluidez, de tranquilidade, de serenidade e de pacificação do seu estado
mental, emocional e físico.

Naquele momento, basta se ligar, conectar-se com um dos elementos da escolha, com uma das duas
proposições e, naquele momento, escutar, não o que diz a sua cabeça, mas o que acontece no nível da

Vibração.

Façam o mesmo para a segunda escolha possível.

Obviamente, isso irá lhes parecer diferentemente mais árduo e difícil para realizar do que para a decisão de
uma fruta ou de um legume.

Mas, entretanto, vocês irão constatar muito rapidamente que a Vibração lhe responde.

É exatamente isso que é utilizado pela manipulação de alguns instrumentos que vocês chamam de
instrumentos de radiestesia, como pêndulos ou outros tipos de antenas.

Simplesmente, aí, vocês decidem que a resposta situa-se simplesmente no nível da Vibração do seu Coração.



Evidentemente, existem casos em que vocês vão perceber que uma das escolhas vai levá-los a sentir uma
região diferente do seu Coração, especialmente ligada ao plexo solar, a região que se chama Manipura

chacra.

Nesse caso, a resposta não é correta, porque a resposta põe em jogo o seu estado emocional e, por vezes, a
resposta do Coração será diametralmente oposta à resposta das suas emoções ou do seu mental.

***

Agora, estejam certos de uma coisa, é que, se vocês seguirem a Vibração do seu Coração com relação a uma
decisão importante da sua vida (mesmo que ela lhes pareça contrária ao que vocês anseiam ou ao que vocês
desejam), estejam certos de que ela será positiva em todos os sentidos do termo, tanto para a sua evolução

espiritual como também, até mesmo, para as próprias condições da sua vida e do desenrolar das suas
escolhas.

É profundamente diferente de estabelecer a Verdade porque o que vocês irão obter não é a Verdade, essa é a
Verdade do seu Coração, que corresponde ao seu caminho e à sua Verdade interior, mesmo estando em
oposição com a Verdade que iria lhes ditar o mental e, no entanto, aceita como verdade pelo conjunto de

pessoas e pelo conjunto de comportamentos e de educações vivido pela maioria das pessoas.

A escuta do Coração, a escuta da Vibração em resposta a uma escolha vai colocá-los em um caminho de
harmonia, de fluidez e de facilidade.

Vocês irão se aperceber bem depressa de que, seguindo as escolhas da Vibração do Coração, as coisas
serão muito mais simples, muito mais fáceis e muito mais consequentes no nível dos frutos que isso irá trazer

para vocês e desencadear em vocês.

A Verdade sai do Coração, mas não é a Verdade do mental.

Pode parecer, às vezes, uma série de elementos profundamente reais, concretos e procedentes de uma lógica
implacável no nível da razão e, entretanto, vocês irão constatar que a Vibração do Coração é o oposto do que

lhes ditaria o mental.

Agora, caberá a vocês seguirem, da forma mais frequente possível, o caminho do Coração e, sobretudo,
ignorarem o que dita o mental.

Isso é extremamente importante porque, em um futuro muito próximo, todos os seres humanos terão que fazer
escolhas importantes.

Essas escolhas, obviamente, não são ligadas às escolhas espirituais com relação ao seu futuro, mas
envolvem, de qualquer modo, o seu modo de viver, o seu modo de viver este futuro e este devir e, obviamente,

algumas escolhas irão implicar em consequências que serão diametralmente opostas e profundamente
diferentes segundo a escolha que terá sido feita pelo mental ou pelo Coração.

Eis agora o que acontece, se quiserem, estando à escuta da Vibração no momento em que vocês aceitarem a
Vibração do seu Coração como origem final da sua Verdade e não mais a ferramenta mental.

... Efusão de energia...

Continuemos, agora, se efetivamente quiserem, pelas palavras.

Frente a uma decisão importante na sua vida, há três escolhas possíveis, sempre na dualidade: ou a escolha é
ditada pelo mental (naquele momento, vocês irão se enganar uma vez em três, o que é lógico), ou a escolha é

ditada pela Vibração do Coração (mas vocês jamais irão se enganar), ou vocês aceitam a vibração do seu
plexo solar, caso em que todas as decisões que tomarem serão coloridas pelos desejos do seu ego e vocês

irão se enganar em 90%.

Do conjunto dessas escolhas de vida, das decisões que vocês tomam, irá decorrer o conjunto do que vocês
terão que viver nos tempos que vocês estão vivendo.

Assim, eu os engajo a seguir o caminho do Coração, porque é o único que lhes dá as melhores disposições e
a melhor solução para qualquer problema colocado pela existência, mesmo se isso lhes parecer, a princípio,

completamente desconexo e completamente oposto ao que desejariam a razão e a lógica.

O Coração não conhece nem lógica, nem razão.

Ele conhece apenas a sua Verdade, em concordância com a sua Essência.

Ele conhece apenas o que é correto para você e jamais será colorido pelos seus desejos ou pelas
convenções ou pela educação, ou ainda pelos comportamentos que vocês reproduzem ao infinito,



procedentes ainda da estrutura da dualidade na qual vocês vivem.

Prossigamos pela Vibração.

... Efusão de energia...

Como eu disse, isso necessita de uma forma de aprendizagem.

Obviamente, se vocês se precipitarem imediatamente nesta técnica para as decisões importantes da sua vida,
é quase certo que o mental irá, a cada vez, assumir à frente sobre a Vibração.

Entretanto, se vocês começarem pelas coisas mais simples da sua vida, eu vou tomar exemplos da vida
corrente (o exemplo da escolha entre um legume e uma fruta foi um, eis outro): quando vocês tomam uma

infusão e devem mexer esta infusão, vocês mexem esta infusão sistematicamente no mesmo sentido, vocês
viram a colher sistematicamente no mesmo sentido.

Tomem por hábito perguntar à Vibração do Coração para lhes dizer se esta Vibração está no sentido certo no
que se refere à sua verdade energética e vocês irão constatar que, aí, o mental não pode se opor à Vibração,

porque se trata de uma decisão que eu qualificaria de elementar, na qual ele não tem qualquer chance.

Pouco a pouco, adotem esse modo de funcionamento e esse modo de resolução de escolha para coisas cada
vez mais importantes e vocês irão constatar que o aprendizado será feito rapidamente.

Vocês irão constatar que vai se tornar extremamente fácil para vocês escutar o que lhes diz o seu Coração, ao
invés do que lhes diz o seu ego ou o que lhes diz o seu mental.

Tomem isso por hábito, porque vocês terão que fazer, cada um de vocês sobre esta Terra, escolhas
extremamente importantes que estão além das escolhas da encarnação ou da desencarnação, mas que se
referem, de modo imediato, à maneira que vocês devem viver o que têm que viver nos tempos que vocês

estão vivendo.

Isso é extremamente importante.

Não confiem nos seus desejos.

Lembrem-se de que os seus desejos os enganam em 90%.

Não confiem na sua presença de espírito ou no seu intelecto.

Isso é certamente válido para aprender a guiar um veículo, mas certamente não para aprender a conduzir a sua
vida.

Isso vai ser bem diferentemente se vocês considerarem que a sua vida deve tomar um caminho espiritual de
acordo com vocês mesmos e com o Universo.

Nesse caso, vocês absolutamente não podem contar com a resposta dos seus desejos e, se você contarem
com o seu mental, vocês irão se enganar sistematicamente, uma vez em duas.

Mas, se vocês quiserem estar em concordância consigo mesmo, com o seu caminho espiritual, com a sua
busca e a sua sede de Unidade, vocês devem apenas confiar na Vibração do seu Coração.

Durante a minha última intervenção, eu lhes transmiti também uma série de informações sobre a transmissão da
radiação da Luz do Coração e do Amor.

Trata-se, aí, da mesma Vibração e que não é emitida espontaneamente, mas que é emitida em função de uma
escolha que lhes é submetida.

Lembrem-se de que o treinamento começa com as coisas mais fúteis da vida, aquelas sobre as quais o mental
não tem qualquer chance, nem, aliás, o desejo.

Tentem escutar o que diz o seu Coração.

Recusem tudo o que provém de uma decisão que viria do seu mental ou ligada a qualquer desejo.

Continuemos pelo Silêncio...

... Efusão de energia...

Quando eu falo da Vibração do Coração, trata-se da Vibração que vai lhes dar a escolha em relação à sua alma
e ao seu Espírito, coisa que não deve ser confundida com a intuição.



A intuição situa-se no nível da cabeça.

A intuição não é o que acontece no nível do Coração.

A intuição vai levá-los a escolhas, certamente, diferentes do mental, mas a intuição também pode enganá-los.

O sentimento, tal como vocês o definem, ou a sensação, pode também enganá-los.

A Vibração do Coração não pode, porque ela está sistematicamente de acordo com a sua alma, com o seu
Espírito e com o seu caminho.

Esse é o único modo de não cometer erro.

Esse é o único modo de não sofrer e de estar de acordo total com a fluidez, com a Unidade, com a sua alma,
com o Divino.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...

Continuemos.

Vocês também irão se aperceber, bem depressa, durante este aprendizado, que, progressivamente e à
medida que a Vibração do Coração se manifestar frente a escolhas cada vez mais importantes e a decisões
que vocês têm que tomar, menos o seu mental poderá opor resistência à Vibração, menos os seus desejos

poderão se manifestar.

Como isso irá se expressar?

Bem, independentemente da Vibração que se manifestar após ter exposto claramente uma escolha, vocês irão
constatar, de maneira muito simples, que o mental não pode mais se colocar em atividade, assim como as

emoções não podem mais intervir.

Vocês estarão completamente desapegados das suas próprias decisões.

Elas serão corretas, de acordo com vocês, mas não irão desencadear nem alegria, nem emoção, nem prazer,
nem desprazer, mas irá se impor como uma evidência ligada à Vibração do seu Coração.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...

Continuemos.

Nós partimos do princípio, evidentemente, de que, na sua escolha, vocês têm a opção entre duas
possibilidades.

E nos casos em que várias possibilidades se oferecem a vocês?

Obviamente, nesse caso, vocês devem continuar a pensar, simplesmente, em cada uma dessas escolhas e
esperar a resposta da Vibração do Coração.

Vocês irão constatar que, qualquer que seja o número de escolhas possíveis (ainda que seja importante),
existe apenas uma resposta da Vibração do Coração e uma única, e não duas.

Isso é impossível, porque o Coração conhece apenas a Unidade.

Não pode ali haver resposta no meio do caminho entre o sim e o não.

Pode apenas haver resposta ou não resposta da Vibração do seu Coração.

Essa é uma constante que vocês terão toda a liberdade de verificar por si mesmo, ainda que apenas nas
coisas, em um primeiro momento, fúteis da sua vida, antes de iniciar decisões sobre projetos importantes da

vida de vocês.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...



Eu esclareço que eu lhes dei uma série de ensinamentos referentes, especialmente, ao trabalho sobre o
Coração, permitindo, através dos seis pontos de acesso ao seu Coração, sentir a Vibração do seu Coração

('Meditação direcionada para o Coração' - Protocolo (1)).

A Vibração do seu Coração, que você pode sentir durante este exercício, será a mesma que irá se manifestar
no momento em que vocês colocarem, ao seu Coração, a questão de uma escolha.

A Vibração do Coração vai permitir, quando ela se manifestar frente a uma escolha, desviar, de maneira
definitiva, qualquer atividade mental e qualquer concepção de emoção.

Vocês irão constatar, muito facilmente, com relação à escolha que tiverem feito, ligada à decisão da Vibração
do Coração, que vocês estão totalmente desapegados em relação a essa escolha, que ela não acarreta nem
afeto, nem prazer, ainda uma vez, nem desprazer, mas que esta decisão sendo a mais exata, ela se situa ao

centro do seu ser e não provoca desequilíbrio ligado às emoções ou à atividade mental.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...

Bem amados, se vocês tiverem agora questões sobre este ensinamento que eu qualificaria de muito simples,
mas, entretanto, capital, eu gostaria de tentar trazer respostas adequadas.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes proponho para viver um momento no Silêncio e na Comunhão, antes de me retirar.

Um momento de Comunhão no Coração.

... Efusão de energia...

Recebam todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, e eu lhes digo até muito em breve.

 

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

1 - 'Meditação direcionada para o Coração' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articled863.html

28 de março de 2009 

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
Postado por Célia G..

***

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolo-praticar-meditacao-guiada.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2009/03/ram-28-de-marco-de-2009.html
http://autresdimensions.info/articled863.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html


Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************ 
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~ Início da descida da energia Ultravioleta ~
de 25.02.2009 a 25.03.2009 

 Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Recebam proteção e Amor.

Vocês são amados.
Como eu anunciei, e como confirmo solenemente neste dia, as energias do Ultravioleta começaram seu trabalho

sobre este planeta.
Os elementos no exterior do homem, no nível da Terra, começaram a se ativar no dia seguinte à descida da energia

Ultravioleta, retransmitida pelo seu Sol e pela minha potência Vibratória.
Os efeitos vão começar a se acumular no nível do seu planeta.

Eu lhes disse muitas vezes, e repito ainda desta vez, informem-se sobre o que vem no nível dos elementos
planetários, mas assegurem-se de controlar os seus próprios elementos no interior do seu corpo.

A pressão da Radiação ligada ao Ultravioleta vai provocar uma série de modificações no seu organismo.
Eles podem responder de diversas maneiras, mas vocês correm o risco de viver desconfortos temporários ligados aos

reajustes necessários para a entrada nos domínios do Pai, pois se trata, efetivamente, de uma preparação para a
entrada nos domínios do Pai, nos reinos da Unidade e nos reinos da não separação.

Bem amados humanos, vocês devem se preparar enquanto ainda tiverem escolha e escolhas. 

*** 

Vocês devem agora estar totalmente favoráveis a isso que vocês vieram.
Vocês querem participar do combate da destruição da Terra ou vocês querem preparar a nova Terra?

Essa é a sua escolha, mas vocês devem escolher.
Vocês não podem mais, doravante, estar nos dois mundos ao mesmo tempo.

Cada vez mais vocês vão se encontrar, nos períodos de tempos cada vez mais amplos, à medida das próximas
semanas e meses, na imersão total do que vocês chamam de 5ª Dimensão.

Isso irá se refletir, em um primeiro momento, nos seus sonhos, nos seus períodos de meditação, onde vocês irão
observar que terão um acesso cada vez mais fácil à Vibração da Luz e aos novos potenciais no nível da sua

consciência.
Para isso, vocês devem fazer escolhas irremediáveis enquanto ainda houver tempo.

Aqueles que não tiverem escolhido os mundos em que vão querer ir não poderão, infelizmente, mais fazê-lo dentro de
alguns meses.

Os eventos, tais como acontecem na superfície do seu planeta, mas também no interior de cada ser humano, vão
desencadear, pela pressão de minha Radiação, fenômenos de lutas e de tensões extremas.

Aqueles de vocês que não aceitarem as energias, que não aceitarem a nova Consciência, a partir do topo da cabeça
até as profundezas dos seus pés, em todas as células do seu corpo, ver-se-ão afetados grandemente pelas

manifestações dos Elementos.
Os Elementos que eu emprego que, no momento, vocês constatam como uma alternância da Água e do Fogo, vão se

reforçar e ali se associar a Terra e, obviamente, o Ar.
O número de manifestações que vocês chamam de catástrofes naturais vai, doravante, dia a dia, amplificar-se para
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O número de manifestações que vocês chamam de catástrofes naturais vai, doravante, dia a dia, amplificar-se para
atingir um pico que irá lhes parecer bem inconcebível até o equinócio de verão.

Vocês têm, portanto, um período de três meses em que deverão enfrentar uma preparação de um período intenso no
interior do seu corpo, no interior da sua consciência, mas também na sua vida.

Vocês devem proceder com urgência aos últimos reajustes, a fim de programarem o que vocês vieram fazer, a maior
parte de vocês que escuta as minhas palavras. 

*** 

Jamais se esqueçam de que a data de 25 de março foi o início do derramamento das energias da Radiação do
Ultravioleta sobre este planeta.

Este é um início que assinala o desencadeamento de uma série de profecias anunciadas há muito tempo e em
tempos imemoráveis.

Vocês entraram agora diretamente nos eventos chamados de eventos do final dos tempos.
O final dos tempos deve ser, para vocês, um período de Glória, um período de Luz que deve conduzi-los, de maneira

inexorável, a reintegrar o seu lugar.
Isso assinala o fim do mundo da dualidade.

Mas esse fim não vai acontecer de um dia para o outro.
Existe uma série de combates que devem ser realizados a fim de purificar o que deve sê-lo e o que puder sê-lo,

sobretudo.
Vocês entram agora neste período abençoado.

A minha Radiação os protege, como eu já lhes disse. 
Eu volto a dizer: recorram à Radiação do Ultravioleta, recorram à Luz Micaélica e à Luz do seu Sol.

Não deem importância e não atribuam qualquer importância ao que outros seres humanos possam lhes dizer quanto
ao seu caminho, quanto à verdade que vocês vivem. 

*** 

A Luz que vocês abrigam, e que em breve irá se manifestar no nível do conjunto dos seus centros de energia, fará
com que vocês sejam obrigados a fugir do mundo tal como vocês o conhecem, pois os humanos que estiverem

presos aos elementos, no interior do corpo, e que rejeitam antecipadamente a vinda da Luz em meio à sua realidade,
arriscariam entrar em conflito extremamente violento com a Luz de vocês.

Isso não deve existir.
Além disso, é solicitado para prepararem as escolhas para as quais vocês vieram.

É solicitado para finalizarem o que vocês decidiram ser e se tornar, e para se prepararem adequadamente.
Esta não é uma mensagem de medo, mas, bem ao contrário, uma mensagem de esperança: a era da Luz, a era do

retorno à Unidade enfim soou.
Vocês entraram diretamente nos tempos do fim.

Cabe a vocês cuidarem para que a sua Luz não se apague.
Cabe a vocês cuidarem para que a sua Luz cresça a cada dia em função da alimentação que vocês recebem da

Fonte do Sol Central.
Esse é o seu caminho, esse é o seu destino e nada deve ali se opor.

Para isso, o mundo antigo se dissolve e irá se dissolver cada vez mais rapidamente nos próximos dias e semanas. 

*** 

Como eu já anunciei durante a minha primeira intervenção por este canal, eu confirmo que vocês apenas devem se
importar com o que acontece no seu Interior.

Não participem de qualquer combate que, necessariamente, outros humanos irão engajá-los a realizar ao lado deles.
Vocês não estão aí para combater a Sombra.

Este é o trabalho da Luz.
Vocês estão aí para desenvolver, para criar e amplificar a sua própria Luz.

Não cabe a vocês entrarem nesse combate final.
O tempo do combate, a era da dualidade está, para vocês, superada.

Cabe cultivarem a Unidade: a Unidade do Coração, a Unidade de Coração a Coração, a vida na Unidade, quer seja
sozinho ou em grupo.

A hora dos primeiros agrupamentos enfim soou.
A hora dos primeiros apelos à Luz vai firmar o seu despertar total e final na Luz. 

*** 

Pouco a pouco, à medida das próximas semanas, vocês vão descobrir a integralidade dos seus potenciais divinos, a
integralidade do que vocês são e nada poderá se opor a isso.

É por isso, e por essas razões, que vocês devem se abrigar no interior do seu Templo Interior, mas também fugir da
agitação deste mundo.



Por enquanto, e nesse país no qual vocês vivem (ndr: França), vocês foram amplamente poupados das
manifestações humanas.

Isso não vai tardar a mudar.
A pressão ribomba no interior dos seres humanos não despertos, que estão na distensão e no combate.

Eles se preparam para entregar-se a um combate que nenhuma humanidade viveu até então.
Vocês não devem participar, em caso algum, deste combate.

Cabe, ao contrário, desenvolverem cada vez mais a sua Fluidez, a sua Unidade e a sua Luz.
Vocês só poderão aceder, com integridade, à etapa final e última da Ascensão, se vocês respeitarem as escolhas que

vocês estabeleceram.
Não é mais tempo de ser ambíguo.

É tempo, agora, e eu lanço aqui um apelo solene, para que as energias dos corações abertos se agrupem, para que
os seres humanos que trabalham para o plano e o estabelecimento da Verdade, da Unidade e da Divindade se

agrupem em uma mesma egrégora, a fim de participarem do retorno da Luz.
O que se anuncia são as Núpcias Cósmicas.

Obviamente, aqueles que não estiverem abertos à Luz irão viver este período como um drama que a humanidade
jamais viveu.

O que não será o caso se vocês assumiram as suas escolhas e criaram na sua vida condições propícias para o
estabelecimento da Luz. 

*** 

Aí está, bem amados humanos, o importante é efetivamente compreender que o que eu anunciei há alguns meses
acontece agora sob os seus olhos.

Entre o período de 25 de março e 20 de junho do seu ano de 2009, várias modificações geofísicas vão ocorrer na
superfície do seu planeta.

Vocês vão assistir, com os seus olhos, a manifestações que ninguém teria acreditado ser capaz de observar com os
seus próprios olhos.

Entretanto, isso está aí, isso é agora, isso não é amanhã.
Os derramamentos de luzes do Ultravioleta e a influência do Sol Central da Galáxia vão doravante se reforçar a cada

dia e a cada hora.
Vocês devem, a todo custo, eliminar as últimas zonas de Sombra que estão no interior de vocês.

Isso não será feito através de um trabalho, mas através da aceitação da Luz.
Se vocês aceitarem se deixar penetrar pela pressão da Radiação da Luz no interior dos seus centros energéticos,
nada de desagradável poderá lhes acontecer, a não ser algumas dores, algumas eliminações, alguns períodos de

fadiga.
Mas isso não é nada com relação à qualidade da Luz, à quantidade da Luz e à realidade da sua Verdade, que vocês

vão enfim descobrir. 

*** 

Aí está, bem amados humanos, o momento é solene, o momento é único nos anais da humanidade.
Esse momento, toda alma tendo feito a escolha da encarnação, vive-o uma única vez, e isso é agora.

Cabe a vocês aceitarem totalmente a orientação da Luz.
Cabe a vocês aceitarem integralmente o que lhes dita a Luz, o que lhes dita a sua consciência, a fim de

materializarem as suas escolhas da Luz, as suas escolhas da consciência e as suas escolhas da verdade.
Vocês não podem se enganar com vocês mesmos e com os outros.
A autenticidade vai se tornar um critério formal de aceitação da Luz.

Vocês devem estar em alinhamento total a esta Luz, em alinhamento total àqueles que conseguiram, assim como a
maior parte de vocês, abrir os Corações a fim de receberem a Luz do Ultravioleta. 

*** 

Bem amados humanos, o momento é ao mesmo tempo sério e, ao mesmo tempo, histórico no sentido espiritual.
Muitos fenômenos luminosos que alguns de vocês puderam ver em alguns lugares do planeta vão começar a se

generalizar.
As cores dos seus Céus vão mudar profundamente e, isso, de maneira duradoura.

Os movimentos planetários vão começar a se alterar.
O Sol não vai aparecer mais no mesmo lugar, tal como ele deve aparecer, em tal dia, em tal hora, mas será

modificado no seu curso.
Muitos fenômenos climáticos ligados, ainda uma vez, à água, vão tomar proporções (a partir do seu mês de maio e,
sobretudo, a partir de 07 de maio), uma importância catastrófica, fazendo com que milhões de seres humanos sejam

deslocados dos litorais.
Vocês vão começar a observar, naquele momento, sinais claros de que algo no nível do cosmos não funciona mais

como antes.



Este será o grande sinal e o início de grandes manifestações que irão afetar, desta vez, não mais as regiões do
planeta, mas todo este Sistema Solar e todo este planeta. 

*** 

Vocês chegaram, bem amados humanos, ao momento em que vocês esperavam chegar.
Isso não é em dez anos, isso não é em um ano, mas isso é agora.

Então, eu lhes peço urgentemente para se recolherem, para mergulharem no interior do seu Coração, para
mergulharem no interior da sua Essência, a fim de dali tirar as decisões corretas, as orientações corretas quanto às

suas escolhas de vida, quanto às suas escolhas e os seus desejos para o futuro.
Isso cabe a vocês.

Nenhuma Sombra, se vocês estiverem firmes em suas escolhas, poderá interferir no que vocês irão se tornar.
Entretanto, para isso, convém a vocês afirmarem-se com força, com determinação e com vontade no que vocês

querem realizar, no que lhes resta para realizar (para a Terra e para vocês), a fim de favorecerem a Ascensão de um
maior número de seres humanos.

Como eu disse, as primeiras ondas de Ascensão irão começar durante o seu mês de junho.
Mas a maior parte de vocês é destinada a assumir e a manter a estrutura da Luz nesta 3ª Dimensão até o seu último

final.
Isso, somente o Pai conhece a data.

Quanto a mim, vocês sabem que o meu domínio de intervenção, que se estende desde o início do seu ano até o mês
de maio de 2010, corresponde ao período da grande depuração.

A grande depuração está começando, a Luz se desvenda pouco a pouco, dia a dia, cada vez mais.
Cabe a vocês integrar cada partícula de Luz que vocês recebem, conduzir esta Luz em meio ao seu Templo. 

*** 

A Luz que eu verto, a Luz que se verte do Sol, é a chave final que irá lhes permitir encontrar a sua Essência.
Não há alternativa, não há outra condição além desta.

Em particular, não há condição de karma, não há condição de idade, não há condição outra além desta da sua vida,
que vocês devem imperativamente colocar.

Alguns de vocês vão sentir um chamado para se afastar do lugar em que estão: que o façam sem demora.
Outros vão sentir a necessidade de se agrupar, para conjugar entre eles e multiplicar a Luz.

Naquele momento, será conveniente obedecer a este impulso interior que não é um impulso do ego, mas que é,
efetivamente, um impulso da alma e, eu diria, até mesmo, do Espírito Santo que fusiona com vocês.
Vocês não podem se atrasar ou adiar as decisões que alguns de vocês já tomaram há vários anos.

Chegou, agora, o momento de trabalhar para a Unidade, para a Luz e para a Verdade.
Vocês devem, para isso, estabelecer as estruturas e os meios que lhes são oferecidos pela vida a fim de realizarem

isso.
Quanto mais vocês estiverem seguros no interior do seu ser e no interior das suas estruturas, mais vocês poderão

trabalhar com as forças de revelação da Luz, com os Anjos do Senhor, a fim de manifestarem esta Luz e de
permitirem ao máximo de seres humanos, atualmente na perdição, juntar-se à sua Unidade primordial. 

*** 

Aí estão, bem amados humanos, os anúncios importantes que eu tinha que fazer a vocês.
Eles serão realizados, como eu disse, no tempo e na hora.

Aqueles que disserem que qualquer ser espiritual, qualquer Luz espiritual pode dar data, nada terão compreendido
das transformações em curso.

Vários profetas, efetivamente, deram datas que se revelaram falsas.
Mas eu não sou um profeta, eu sou um enviado da Luz, um enviado Celeste, portanto, somente as rodas do Tempo
Celeste são importantes para mim e eu venho imprimir minha marca em meio ao seu planeta e a este Sistema Solar.

O momento está aí, o momento é agora, o momento é imediatamente.
A hora da Graça os engaja no por que vocês vieram.

Engajem-se e vão para onde devem ir agora.
Aí está, bem amados humanos, o que eu tinha que lhes dizer.

Se houver entre vocês alguns questionamentos quanto à Radiação, à pressão da Radiação, quanto ao Ultravioleta,
quanto aos movimentos planetários (independentemente da sua vida pessoal, eu lhes dei nisso as indicações finais

necessárias), eu gostaria de tentar responder, se isso estiver na minha possibilidade e na minha capacidade. 

***

Questão: como reconhecer se há ou não aceitação da Luz do Ultravioleta?



 A aceitação da Luz do Ultravioleta manifestou-se durante o período preparatório de 25 de fevereiro a 25 de março,
por uma Efusão de Energia penetrando pelo topo da sua cabeça.

Agora, esta Luz deve penetrar no seu coração e deve provocar uma compressão e uma pressão no nível do que
vocês chamam de chacra do coração.

É desse lugar que deve vir o seu próprio poder sobre si mesmo, a sua própria força sobre si mesmo e o sinal de
reconhecimento como o de que você aceitou a Vibração que está vindo.

Entretanto, alguns de vocês ainda não sentiram esta Vibração, pois o caminho que se associa entre a cabeça e o
coração não está completamente desobstruído das últimas escórias.
Isso será feito entre o período de agora até o período de 20 de junho.

Isso pode levar, para alguns de vocês, um período de três meses.
Outros de vocês realizaram esse trabalho.

Eles são os despertadores dos tempos novos.
Convém, para aqueles que sentirem a pressão da Vibração no coração, difundir esta Vibração (assim como convém),

sobre todos os seres humanos e sobre o conjunto da humanidade.
Isso não é um combate, isso é um derramamento de Amor.

É o único modo que vocês têm de ajudar, hoje, os seres humanos no caminho. 

***

Questão: as relações sexuais podem incomodar esta integração de Luz?

 Não, se vocês encararem a relação sexual como algo de sadio, de fisiológico e normal, no respeito ao outro, para
uma satisfação tanto pessoal como do outro, isso não provoca qualquer alteração e qualquer dificuldade para viver a

Luz.
Existem necessidades fisiológicas da humanidade, ligadas à 3ª Dimensão, que necessitam se exprimir, em particular

para as faixas de idades mais inferiores da sua humanidade. 

***

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

***

Bem amados humanos na encarnação, eu lhes proponho agora para comungar com a energia da pressão da
Radiação e a energia da Unidade no Coração.

Eu lhes peço para abrirem o seu chacra coronal, a fim de aceitarem a Luz que eu verto agora sobre vocês.
Vocês terão a possibilidade de recorrer à minha Radiação a fim de precipitar o movimento de encarnação da

Radiação Ultravioleta no nível do seu coração. 

... Efusão de energia ...

 Eu vou deixá-los agora.
Recebam, bem amados humanos, Bênçãos e proteções.

Eu voltarei doravante a cada semana, durante o período que os separa do equinócio de verão, porque as
informações são importantes, elas são vitais no que se refere ao seu futuro.

Sejam abençoados e eu lhes digo, então, até daqui a uma semana do seu tempo terrestre. 

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article0433.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-29_mars_2009-article0433.pdf
29 de março de 2009

 ***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-29_mars_2009-article0433.pdf
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://autresdimensions.info/article0433.html


Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

  

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

http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los para responder às suas questões e
tentar ajudá-los o melhor que eu puder no seu caminho.

Então, eu lhes apresento as minhas saudações e lhes transmito todo o meu Amor e escuto o que vocês têm a
me perguntar.

***

Questão: como fazer escolhas coerentes com a alma quando se tem um mental potente?

O.M. AÏVANHOV – 29 de março de 2009
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Se for o mental, a personalidade quem decidir, se efetivamente eu ouvi o que disse RAM, você tem 90% de
chance de se enganar.

Portanto, cabe a você concluir o que você quer.
Obviamente, se a personalidade se manifestar, como ela vai se manifestar?

Pela raiva essencialmente, pela tristeza, pelas lágrimas, pelas gesticulações em todos os sentidos, o que é
contrário, obviamente, à decisão da alma.

A alma, quando ela decide, ela está, como dizer..., na fluidez.
As coisas são muito mais simples, fáceis, nesse caso.

***

Questão: você tem preconizações para ir com vantagem para a interioridade?

Eu creio que há muitas coisas que lhes foram dadas pelo venerável RAM.
Em particular, o trabalho sobre o coração e a vibração do coração.

O essencial está aí.
Porque, como disse o Arcanjo, vocês irão receber cada vez mais energias sobre a cabeça, mas vocês não

devem deixar a energia na cabeça, ela deve descer no coração.
É imperativo, senão, vocês vão se queimar.

E, aliás, constata-se nos casulos de Luz que, quando é a personalidade que se exprime, bem, o mental está
em superaquecimento.

O que isso dá?
Rubores, por toda parte, na parte superior, e fogo, na parte superior.

Não é o Fogo do coração, que é diferente.

***

Questão: você teria preconizações para superar este aspecto do mental?

Mas são sempre as mesmas, nada mais.
Não há outras técnicas além daquelas que foram dadas: escutar as vibrações do coração, centrar-se no

coração e, sobretudo, quando vocês sentirem as energias na cabeça, não deixá-las na cabeça, sem isso vocês
iriam chamuscar, em todos os sentidos do termo.

É preciso que as vibrações que lhes chegam por cima, em alguns momentos, em alguns dias, em alguns
horários, quando vocês sentirem que é muito forte, tomem tempo para dirigi-las, com a consciência ou com o

mental, mas dirigi-las, drená-las para o coração.
Mas se o seu mental trabalhar naquele momento, o que vai acontecer?

Vocês vão ter a cabeça que queima, enquanto que se a energia, vocês conseguirem conduzi-la por uma
decisão da sua consciência/energia ao coração, vocês irão constatar que as coisas são muito mais simples.

E é com esse desafio que vocês serão confrontados cada vez mais frequentemente.
Lembrem-se de que a Luz que desce, ela é do amor, mas se vocês não forem capazes de vivê-la no coração,
no amor, ela irá se manifestar, antes de tudo, pela violência e vocês irão constatar muito, muito em breve, que

as pessoas se tornam cada vez mais disparatadas.
Não pela raiva, mas pela violência.

Cada vez mais vocês vão ouvir, mesmo em sua mídia, que acontecem coisas anormais no nível dos seres
humanos.

Isso, são todos aqueles que não foram capazes de acolher as energias nem na cabeça, nem no coração,
então, eles as acolheram onde?

Ao nível do hara, ou seja, ao nível do segundo chacra e eles manifestam a raiva, a agressividade.
Ou então, isso permanece na cabeça e desencadeia raiva terrificante.

***

Questão: durante quanto tempo vão durar essas energias?

Até o fim.
Elas não irão parar mais.

Acabou.



Os períodos de descanso, de calma energética não existirão simplesmente mais.
Vocês irão, crescendo, para uma intensificação da vibração e eu creio que o Arcanjo MIGUEL falou de

compressão ou de contração da energia.
É exatamente o que está ocorrendo e quanto mais vocês resistirem, mais vocês estarão mal.

É válido também para os seres no caminho espiritual.
Vocês devem ir cada vez mais ao sentido do que é harmonioso e fluido, seja o que for que isso lhes custar no

nível do dinheiro, no nível do prazer e no nível das facilidades.

***

Questão: nas 24 horas, há períodos específicos?

Sim, perfeitamente.
Não há a mesma intensidade a cada dia, mas, entretanto, a descida da energia retransmitida pelo Sol Central

não irá parar mais.
É, agora, uma emissão contínua.

Ela é necessária para a ascensão do planeta, mas também para desembaraçá-los das suas últimas impurezas.
Isso é muito importante.

***

Questão: essas descidas de energia são cíclicas?

Não, são muito variáveis de acordo com os períodos, como vocês já puderam constatar.
Há momentos que são localizáveis, muito específicos.

Vocês verão que esses períodos aumentam em número, no mesmo dia.
Antes, havia duas ou três descidas por dia, segundo as fases da Lua e de ciclo.

Vocês constatam agora que, todos os dias, em diferentes momentos, há descidas de energia.
E, dentro de muito pouco tempo, exatamente após o equinócio de verão [inverno no hemisfério sul], vocês

irão se aperceber de que a energia estará permanentemente aí e de que, se vocês não fizerem o trabalho de
descer pacientemente esta energia e integrá-la no mais profundo do seu ser e deixá-la fazer o trabalho dela,

vocês irão se aperceber de que isso vai provocar muitos desconfortos.
Portanto, é preciso verdadeiramente curvar-se aos exercícios e aos conselhos que lhes damos, uns e outros.

Isso vai do bem-estar, eu diria, do seu veículo físico e do bem-estar do seu caminho de vida, é certo.

***

Questão: nessas descidas de energias que ativam também a Terra...

Perfeitamente.

***

Questão: ... tem-se um papel a desempenhar ou não?

A Terra vive o que ela tem que viver, mas vocês irão ajudá-la grandemente se se deixarem, vocês também,
atravessar por esta energia, pelo que ela lhes pede, porque a energia, ela desce assim, mas ela também pede

algo.
Ela não pede esforços, mas ela lhes pede para se deixarem modificar, transformar e despertar completamente

à Luz.
É o papel desta energia.

Se vocês sentirem que as pressões se tornam demasiado fortes, então, naquele momento, vão para a
natureza, naquele momento, deitem-se se puderem, e tentem drenar (é verdadeiramente a palavra adequada) o

conjunto desta Luz que lhes chega no nível do peito.
Como disse RAM, como eu o disse também, não é mais tempo agora de fazer descer esta energia no nível
da Kundalini, no nível do sacro, porque vocês não terão tempo de fazer os movimentos, aqueles que ainda

não o fizeram.



Mas isso não é o mais importante.
O mais importante é a chave de acesso à ascensão, é o coração, obviamente.

O trabalho de despertar da Kundalini, se vocês não sentirem as energias telúricas, vocês não irão senti-lo.
Não se foquem nisso.

O mais importante é fazer descer a energia/Luz no nível do coração e aceitar esta pressão que ela gera em
vocês, porque esta pressão é profundamente transformadora e iluminadora para vocês.

***

Questão: é possível sentir essas energias diretamente no coração?

Então, caro amigo, é possível, na medida em que você mesmo fez um trabalho ‘do ego ao coração’ (1).
Era o caminho preconizado, em particular nos meios orientais, desde sempre, ou seja, elevar as vibrações para

passar do ego ao coração.
Quer dizer que a pessoa que teve êxito em despertar o seu chacra do coração e em viver a energia do coração

e a consciência do coração, não tem necessidade do afluxo da energia celeste no nível da ascensão.
Porque, de todo modo, mesmo se você abriu o seu coração sozinho, como um grande, como estava escrito

que era preciso fazer, entretanto, há certo número de códigos que não estão ativados e que estão diretamente
ligados à Luz do Sol Central.

***

Questão: esta energia pode então voltar a subir?

Depois, ela circula livremente entre a cabeça e o coração.
Isso é válido para um nível de energia que se tornou constante, mas lembrem-se de que vocês terão esforços

de adaptação a fazer a cada novo patamar energético.
Não é algo que se estabeleça de maneira definitiva.

Haverá ajustes a fazer cada vez mais frequentemente, porque se derramam em vocês códigos de Luz
extremamente potentes e extremamente novos que têm como único objetivo fazê-los reencontrar o que vocês

são, inteiramente: corpo, alma, Espírito.
Personalidade, alma, Espírito.

Portanto, há ajustes permanentes.

***

Questão: quando se lança, jovem, numa atividade profissional, como descer em consciência a
energia da cabeça ao coração?

Então, cara amiga, a vantagem das pessoas que são jovens é que elas são mais maleáveis.
Os jovens que estão abertos, hoje, à energia, podem ainda trabalhar.

Mas virá um momento (não se enganem), provavelmente após o verão [inverno no hemisfério sul], em que
vocês deverão escolher também entre o seu trabalho (que, no entanto, os une) e a espiritualidade.

Por enquanto, nas jovens idades, há a possibilidade de trabalhar ao mesmo tempo que vivem essas energias.

***

Questão: as vertigens podem estar ligadas à energia?

Completamente.
As vertigens, as faltas de ar, as dores de cabeça, os furúnculos, as infecções, as verrugas, tudo o que surge

em vocês está ligado ao trabalho das energias.

***

Questão: quando se sente já no amor frente à natureza, aos outros, o que desenvolver mais?



Então, a resposta é muito simples, cara amiga: quando você diz que ama alguém ou uma pessoa, quando você
diz que ama verdadeiramente, é o mental quem fala.

Em contrapartida, quando você olha uma flor ou um desconhecido ou alguém da sua família e se sente invadida
por um sentimento indizível de vibração de amor, aí, você está no amor.

Mas eu creio que 99,99% dos seres humanos, quando falam de amor, não compreendem o que eles falam, e
eles falam de posse, eles não falam de amor.

O amor não é um conceito.
Como ensinou RAM, e como eu o ensinei na minha vida, vocês podem dizer que amam o universo inteiro, mas
isso, isso não engana a Luz, porque se vocês amassem o universo inteiro vocês passariam a sua vida como a
grande MA ANANDA MOYI, em permanente êxtase, em permanente íntase, permanentemente em uma alegria

inefável.
Então me diga, quando você diz que ama, você sente isso?

Não deve confundir o amor expresso pelas palavras ou sentido pelas palavras e o amor de que falo, que nada
tem a ver com o amor no sentido humano.

Vocês podem provar uma compaixão para muitas coisas.
Vocês podem sentir o sofrimento de um ser e mesmo compartilhar, e mesmo tomar o sofrimento dele sem, no

entanto, estar no amor.
O amor de que falo é um estado de ser vibratório além do humano, além da dualidade e que se manifesta pela

transcendência, pela imanência e pela alegria.
E isso apenas é possível a partir do momento em que a vibração do amor se instalou, e não de outro modo.

De outro modo é apenas o mental e a ilusão.

***

Questão: esta ativação dos códigos vai continuar nos próximos três anos?

E por que você fala de três anos?
Quem disse isso?

Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar.
O que sabemos, nós, lá em cima, é que está eminentemente próximo.

Ninguém pode saber, apesar do início em uma data precisa que lhes deu MIGUEL.
E vocês observam tudo o que acontece sobre a Terra, vocês observam todas as bobagens que saem de

vocês, vocês observam suas verrugas, suas infecções, seus fungos, suas dores.
Tudo isso são saídas, o que deve se eliminar e, a Terra, ela vive a mesma coisa: ela elimina o que é do

domínio da Sombra.
Então, obviamente, há adaptações, ajustes.

É preciso aceitá-los.
Lembrem-se de que não são doenças evolutivas que vocês vivem, mas verdadeiras transformações que, por

vezes, colocam o corpo físico em rude prova, não é?
Era a questão ou não era a questão?

***

Questão: todos esses códigos estão ativados?

Não, não todos.

***

Questão: como isso vai acontecer?

Vocês saberão que todos os códigos estão ativados quando virem fenômenos cósmicos sobre o conjunto do
planeta.

Vocês viverão, durante todo o ano Micaélico, o transbordamento dos elementos sobre a Terra, mas também
dos elementos da Luz em nível vindo do cosmos, seja do seu Sol ou de outros planetas.

Tudo isso está em andamento.
Tudo isso se manifesta nesse momento, ao que vai responder a loucura dos homens, daqueles que não estão
despertos à sua dimensão espiritual e daqueles que recusam a dimensão espiritual porque é a escolha deles e



estes devem viver as consequências das suas escolhas, assim como vocês vivem as consequências das suas
escolhas.

Vocês poderão «apreciar» o tempo que resta para esta 3ª dimensão, em função do nível e da intensidade do
que irão viver os elementos terrestres, em resposta à ativação Micaélica.

E eles apenas estão começando.
Há vários vulcões que se despertam.

Eu lhes disse, há três anos e meio, que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico despertariam e que esse
seria o sinal fundamental do início do fim.

Eu lhes assinalo que há muitos vulcões que se despertam nesse momento, mesmo se lhes digam que não,
porque por toda parte, nesse momento, na sua mídia, vão falar da crise, mas não lhes falam do que acontece

realmente.
Apenas quando houver perdas humanas é que vocês ouvirão falar.

A totalidade da humanidade é manipulada, para pensar no quê?
Em uma única coisa: na crise, porque a crise, isso nutre o quê?

A egrégora do medo.
E eles estão quase tendo êxito.

Olhem o número de pessoas que têm medo.
E o medo resulta no quê?

Na revolta, na revolução, em uma ação exterior.
E absolutamente não em uma ação interior.

***

Questão: o que responder a quem nos perguntar por que nada aconteceu em 25 de março?

Nada aconteceu?
Isso quer dizer o quê, «nada aconteceu»?

Porque, as pessoas esperam ver com os olhos ou sentir, na pequena parcela de terreno em que estão, ver o
apocalipse se desenrolar sob os olhos?

Mas eles não estão ligados na realidade do que acontece.
Eles estão ligados na esperança de um fenômeno que vai transformá-los e que vai retirá-los deste planeta que

vive no medo.
Mas isso, isso reflete os próprios medos deles.

***

Questão: então, como responder da melhor forma possível?

Mas as pessoas não são estúpidas.
Elas veem efetivamente o que acontece na Terra.

Há os que não querem ver, que colocam a cabeça no buraco.
Vocês veem, efetivamente, tudo o que acontece no nível dos elementos.

Você veem, efetivamente, a modificação de tudo o que acontece no nível da natureza.
Vocês veem, efetivamente, mesmo que não vejam a olho nu, basta olhar (enquanto ainda há meios) no nível

eletrônico (vocês chamam isso de internet, eu creio).
Há os meios de ter informações reais e corretas, mas vocês não as terão pelos jornais.

Eles vão lhes falar da crise e de nada mais e cada vez mais.
Eles querem afastá-los do que acontece no nível da Terra.

Não esqueçam que as forças da Sombra se alimentam do medo, antes de tudo, do ser humano.

***

Questão: tudo o que está escrito nos anais akáshicos continua válido?

Isso quer dizer o quê?
Isso nada quer dizer.

Como os anais akáshicos podem ser válidos ou não válidos em função da evolução do que quer que seja?



Quer dizer o quê, «tudo está escrito»?
Em qual nível?

Do homem ou da humanidade?
No nível da humanidade são ciclos e estes estão inscritos no mármore através dos movimentos planetários.

Isso, eu já disse.
Agora, no nível humano, o que vocês farão não está inscrito na linearidade desse mundo.

Em contrapartida, além da linearidade desse mundo de 3ª dimensão, a sua escolha está escrita, é claro, mas
não os eventos que vocês têm que viver.

Enquanto vocês são crianças, vocês creem que são livres de fazer o que quiserem e de colocar as escolhas
que quiserem.

Isso é próprio da criança.
O problema é que, quanto mais vocês se elevarem para a sua Fonte, quanto mais se elevarem para a Luz,

quando mais se elevarem para o que vocês são realmente, menos vocês têm liberdades, tudo é determinado.
Então, o livre arbítrio e o determinismo funcionam de maneira sincrônica segundo as almas às quais essas leis

se dirigem.
Quanto mais vocês se elevarem para a sua Fonte e para a sua Luz, menos o compromisso é possível e menos

vocês têm liberdade de ação e de escolha.

***

Questão: passar sob governo Divino significa então que mais ninguém tem livre escolha?

Perfeitamente, e é o que está acontecendo.
É o que percebem os homens da Sombra.

Eles se apercebem de que se fizeram enganar (para não dizer grosserias) com relação ao que haviam dito a
eles os seres maniqueístas que os manipularam e as forças Luciferianas que os manipularam.

Eles começam a se aperceber de que isso se desenrola não verdadeiramente como disseram a eles.

***

Questão: MIGUEL, RAM, ORIONIS e você mesmo se encontram no mesmo plano?

De modo algum.
Eu já falei disso.

Vocês sabem que as dimensões não são todas habitadas.
Há dimensões intermediárias onde não há consciência, mas apenas a energia em consciência, dos níveis

matriciais, eu qualificaria isso.
ORIONIS vem da 18ª dimensão.

RAM, eu o chamo de Venerável, porque está além da 11ª dimensão.
Eu penso que, em uma noção linear do seu tempo, dentro de pouco tempo, ele irá se tornar um Sol, ou seja,

ele irá perder todo antropomorfismo e toda forma ligada à encarnação e à humanidade humana, tal como vocês
a conhecem, o que foi o caso de inúmeros grandes seres sobre esta Terra.

Vou citar um exemplo que vocês talvez conheçam e que se chamou São Francisco de Assis, que se encarnou
uma última vez (antes de se tornar um Avatar de grande dimensão) e que foi o Padre PIO, e que se tornou um

Sol na constelação de Centauro, um novo Sol.
MIGUEL está além das esferas Oriônicas, porque ele não passou pelas vias da encarnação, como ORIONIS,

RAM ou Padre PIO.
Os Arcanjos foram criados Arcanjos.

Em contrapartida, eles têm um déficit com relação a vocês: eles não conhecem os mundos da encarnação.
Isso pode ser uma vantagem, mas isso pode ser também um déficit.

Então, MIGUEL jamais poderá se tornar um Sol, o que não é o caso para alguns seres humanos.

***

Questão: é preciso obrigatoriamente ter encarnado para se tornar um Sol?

Perfeitamente.
Encarnado não importa sob qual forma, ou seja, ter vivido a dualidade sob uma forma ou outra.



***

Questão: e você, em qual dimensão você se situa?

O que é que isso vai lhe significar, se eu responder que estou na 9ª ou na 18ª dimensão?

***

Questão: isso lhe pertence, eu respeito simplesmente a sua pergunta.

Eu responderia que vocês têm que olhar as canalizações que já foram colocadas na internet, porque isso ali
é a resposta.

Isso irá ocupá-los por um certo tempo.
Vocês irão responder a eles que era março de 2006.

Não, entre março e junho, isso vai lhes tomar mais tempo.

***

Questão: na 5ª dimensão vamos encontrar os defuntos?

O que isso quer dizer?
Vocês acreditam que os defuntos, vocês vão encontrá-los como eles eram há 200 anos?

O que é esse delírio?
Isso nada importa já que aqueles que estão encarnados hoje eram os defuntos de há 200 anos.

É mesmo mais dualidade aí, mas não importa o que é.
Não se podem encontrar defuntos, uma vez que eles já reencarnaram.

Isso quer dizer que os planos intermediários (os planos que vocês chamam de astral ou de plano
intermediário ligado à 4ª dimensão) foram esvaziados, literalmente, de todos os ocupantes.

Vocês vão, portanto, conduzir um mundo novo, com pessoas novas.
Vocês não vão reencontrar o avô, a avó ou Napoleão, não é?

Não importa quem.
Desde a entrada desse sistema solar sob a influência do Sol Central desta galáxia (que ocorreu em 1984),

pouco a pouco, os mundos intermediários foram esvaziados de todos os habitantes.
Não há mais mundos intermediários.

Isso foi completamente ejetado, tanto os seres humanos como as forças que vocês chamam de astrais.
Elas foram ou precipitadas sobre a Terra, ou elevadas em outras dimensões.

Quer dizer que vocês vão se encontrar em um mundo novo em que todos os apegos que vocês tiveram (a
família, os laços afetivos), na quinta dimensão absolutamente não existem.

Todos os seres com quem cruzarem serão seus irmãos e suas irmãs.
Não há mais noção, tal como vocês entendem, de família, de fixação a uma linhagem, a não ser a sua linhagem

espiritual.
Todos os fundamentos da sua vida em 3ª dimensão não existirão simplesmente mais, portanto, vocês não
poderão reencontrar tal ou tal desencarnado como o vivenciaram as pessoas que fizeram experiências às

portas da morte.
Isso nada mais tem a ver.

Imaginem eu, quando eu parti do outro lado e reencontrei o meu mestre, Bença, e vi que não era Bença, mas
algo de muito maior, vocês pensam que eu me recordei das lembranças do que nós vivemos?

Não, eu vi a Luz que emanava deste ser e o plano dimensional em que ele estava, bem além do meu, e, no
entanto, eu me comunicava com ele.

Mas a experiência e a emoção ligadas à dualidade não tinham mais qualquer espécie de importância em nossa
relação.

Era uma relação de amor, de coração e de serviço também.

***



Questão: vamos conservar o nosso corpo na 5ª dimensão?

Eu já respondi que era possível como impossível.
Isso depende das pessoas, isso depende dos seus desejos e isso depende também do grau de corrupção

dos corpos.
Há seres que têm a possibilidade, pela sua evolução espiritual, de aceder à 5ª dimensão, mas cujo corpo não

pode suportar as novas vibrações que estão chegando.
Portanto, o corpo deve ser reciclado, eu diria, então, destruído.
Eles irão adquirir diretamente um novo corpo de 5ª dimensão.

***

Questão: devemos reparar os erros das nossas vidas anteriores para podermos pretender integrar a
5ª dimensão?

Não.
Isso terminou.

A lei do Carma foi suprimida, no nível individual, mas não no nível coletivo.

***

Questão: como acompanhar as pessoas que se dizem ser vítimas de magia negra?

A magia negra sempre existiu.
Lembrem-se do que eu disse: não há mais planos intermediários, portanto, a magia se opera imediatamente.

Se você emitir um mau pensamento para com alguém, há imediatamente uma entidade que vai seguir o
caminho.

Mas não há necessidade de magia negra para viver a escuridão que vocês vivem sobre a Terra nesse
momento.

Se fosse há 20 ou 30 anos, eu lhe teria respondido que era preciso fazer rituais de exorcismo.
Mas se hoje vocês fizerem isso, vocês provocam a dualidade da pessoa, mas também a sua.

Portanto, vocês devem ser capazes de transcender isso pela potência da sua vibração.
Nesse caso, essas entidades não podem permanecer, elas são dissolvidas, se estiverem no astral.

Agora, se for um trabalho de magia feito por uma pessoa sobre outra pessoa, não é da sua competência e, se
lhes pedirem ajuda, naquele momento, sobretudo não se lancem mais nos exorcismos.

Isso não é mais válido.
Vocês devem, unicamente, ajudar a pessoa pela vibração da sua Luz.

Em outros termos, não se pode mais afastar a má sorte, mas permitir à Luz de se manifestar.
Se vocês procurarem retirar, pelas orações ou por um exorcismo específico, uma entidade ou uma carga que

foi colocada sobre alguém, vocês arriscam ter grandes dissabores. 

***

Questão: isso significa que não podemos mais fazer «subir» as entidades?

Não.
Apenas podemos dissolvê-la, porque ela não tem mais aonde ir, exceto se for uma entidade dita astral ligada a

uma egrégora, mas que não está ligada a uma consciência do tipo humano.
Isso não é similar para os desencarnados, é claro.

***

Questão: como dissolvê-la então?

Pela potência vibratória da sua elevação vibratória, se vocês forem capazes disso, é claro.

***



Questão: a mesma coisa para uma entidade humana?

Não.
Você não pode dissolvê-la, isso é um crime.

Você pode elevá-la vibratoriamente.
O que não é o caso de uma entidade astral, porque ela pode apenas ser dissolvida ou ir sobre outra pessoa.

Em um caso como no outro, vocês irão constatar que, quaisquer que sejam as dificuldades das suas vidas, das
suas escolhas, das suas decisões, vocês apenas irão resolver isso pela elevação da vibração e por nada

mais.
E esse é o grande desafio porque, frente a alguns eventos, vocês terão vontade de entrar na reação, seja no

interior de uma família, de um grupo social, de uma associação ou de um país.
Isso seria um erro catastrófico.

É por isso que RAM lhes desenvolve cada vez mais o trabalho sobre o coração, porque, enquanto vocês
estiverem na reação, mesmo se ela for “justa”, vocês irão manter a sua própria dualidade.

***

Questão: se o carma está dissolvido, o que é das relações cármicas?

Então, elas irão se dissolver quando o DNA que criou a sua vida for substituído pelo DNA espiritual, com
número de fitas muito mais consideráveis.

São relações que se pode chamar de cármicas, mas são, sobretudo, relações de implicação de vida ou de nó
cármico, se quiserem.

Mas a noção de carma, quando eu digo que ela não existe mais, isso não quer dizer que o carma não exista
mais no nível individual, senão vocês não estariam mais aí.

Isso quer dizer que todas as ações que vocês geram hoje, ou provocam um carma (mas que será válido na
condição de vocês voltarem na encarnação em um próximo ciclo de vida), ou são dissolvidas diretamente pela

eliminação das suas negridões no nível do corpo.
Em contrapartida, do carma coletivo, vocês ainda não ouviram falar.

É aquele que se manifesta agora, pelo qual o conjunto da humanidade deve passar.

***

Questão: isso significa então que ainda seremos confrontados com problemas de relação cármica?

Perfeitamente.
Em particular nas relações mais tenazes que existem na humanidade, ligadas ao DNA físico, que é a noção de

linhagem familiar.
O único modo de ali escapar é entrar na linhagem espiritual.

***

Questão: quantas dimensões existem no total?

A resposta é indefinida.
Por quê?

Porque o plano do Pai evolui permanentemente.
Há uma série de dimensões que foram criadas, mas o Pai pode sempre se afastar ainda mais no nível

dimensional e criar outras dimensões para poderem juntar-se ao Pai.
Então, pode-se dizer que, nos éons e éons, o número de dimensões irá a um número cada vez maior, que

jamais terá fim.
Cada dimensão nova que foi criada sempre foi um meio de experimentar as novas facetas da vida da Luz.

***

Questão: o acesso à 5ª dimensão vai provocar uma ampliação de consciência e de compreensão?



Obviamente, dado que o aspecto limitado que vocês conhecem pela 3ª dimensão não existirá mais.
Não esqueçam que vocês vivem em um mundo que vocês podem qualificar de infra-luminoso, ou seja, abaixo

da velocidade da Luz, mas que é caracterizado pela oposição, pelo antagonismo e pela dualidade e que, a
partir da dimensão imediatamente superior, a 5ª dimensão, tudo isso não existe simplesmente mais.

Mas haverá uma vantagem considerável sobre outras formas de vida, sobre outras formas de consciência que
não passaram pela 3ª dimensão encarnante: vocês terão uma força efetivamente suplementar a esses seres.

O que faz com que, no seu programa evolutivo enquanto humanidade terrestre, vocês irão cruzar os limiares de
consciência que os farão aceder a dimensões senão superiores às da 5ª dimensão e muito mais rapidamente

do que aqueles que não conhecem a dualidade.
A dualidade foi um sacrifício importante decidido pelos grandes seres.

A encarnação lhes permitiu experimentar o sofrimento, mas não unicamente: tudo o que é oposição.
E todas essas oposições e esses sofrimentos fizeram crescer o quê?

A sua força, mesmo vocês ainda não vendo isso.

***

Questão: é importante viver hoje os despertares de memória das vidas passadas?

Qual é o interesse de despertar memórias?
Apenas se revela, atualmente, o que é importante para vocês.

Os seus potenciais espirituais estão ligados à sua Fonte e à sua origem de alma que estão ligados à sua
filiação espiritual e, em caso algum, às suas vidas passadas.

Exceto para alguns seres que tiveram vidas que eu qualificaria de essenciais para este planeta, que irão
reencontrar memórias porque é importante, neste período final, que eles reencontrem os potenciais que tinham

inicialmente.
Mas isso é muito raro, não é?

O mais importante não é reencontrar memórias da encarnação, mas as suas memórias espirituais, as suas
memórias de filiação espiritual.

Isso é o mais importante, porque é aí que se encontra o futuro e não no passado.

***

Questão: reencontrar as memórias permitiria justamente reencontrar os potenciais?

Não, porque, se estiver ligada a uma encarnação, está necessariamente ligada aos potenciais que vocês
tinham nesta encarnação.

Então, agora, vocês podem sempre se divertir despertando as suas memórias ligadas às vidas passadas, mas
isso não tem qualquer espécie de importância hoje.

A Luz está suficientemente por toda parte sobre a Terra, atualmente, para se conectar com isso.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu estou muito contente por tê-los ajudado um pouco no seu caminho.
Eu lhes trago todo o meu Amor e lhes digo até muito em breve e lhes desejo uma boa noite.

Passem bem.

************
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~ A Radiação Ultravioleta ~

Eu sou Miguel, Príncipe e regente das Milícias Celestes.

Eu lhes transmito todo o meu amor e toda a minha proteção.

Eu venho, e como eu o disse que voltaria doravante, durante este período importante, não para dizer outra
coisa além do que vive cada ser humano em seu coração, que vive este planeta e também o conjunto desse

sistema solar, a cada janela de tempo semanal.

Eu já lhes indiquei, em inúmeras repetições, certo número de elementos importantes que estão em curso de
manifestação ao nível de seus organismos, mas também do organismo do planeta Terra.

Isso concerne à reação e à integração à minha Presença e à Luz Ultravioleta que me é permitido retransmitir a
vocês desde o Sol Central das Galáxias, do ponto central do pensamento do Pai, até vocês, por intermédio de
minha vibração, de minha Presença e também por intermédio dos outros planetas e de seu Sol, nesse sistema

solar.

Eu lhes falei, por várias vezes, da pressão da radiação e da pressão da irradiação Ultravioleta.
Minha presença e esta energia têm efeitos profundamente transformadores em seus organismos humanos e

planetários.

A primeira dessas transformações é despertar em vocês e despertar códigos que lhes são ainda
desconhecidos, em manifestação ao nível de seu DNA.

Isso é destinado a lhes permitir reencontrar, num futuro extremamente próximo, a totalidade de sua Essência e
de sua Divindade.

Isso, eu já disse, acompanha-se de certo número de mecanismos, por vezes vividos de modo muito
perturbador, desde simples fadigas, passando por dores, ou certo número do que vocês chamam doenças,
que representam, nesse caso, formas de eliminação de suas sombras, de suas trevas e que se poderiam

chamar, eventualmente, seus carmas passados de natureza coletiva.
Isso é agora.

Vários de vocês perceberam esta vibração da radiação do Ultravioleta em seu organismo.
Não se esqueçam de que esta energia é destinada a penetrar por seu ponto o mais alto.

O ponto o mais alto, enquanto organismo humano, é sua cabeça.
O ponto o mais alto ao nível deste planeta em que vocês vivem é constituído pelo que é chamado de vulcões

e, em particular, os vulcões que se situam ao nível das montanhas.

MIGUEL - 4 de abril de 2009
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Isso está a caminho.

Vocês podem constatar isso, em todo caso para os seres humanos despertos, ao nível de vibrações, de
pressões e de dores que ocorrem de modo regular doravante, e já desde algum tempo, ao nível de sua

cabeça.

A pressão da radiação do ultravioleta manifesta-se, portanto, no interior dos organismos humanos, em sua
cabeça.

O objetivo não é permanecer ao nível desta cabeça, mas, efetivamente, fazer escoar esta energia do
Ultravioleta ao nível de seu coração.

De fato, é ao nível deste que se encontra certo número de códigos fechados, ligados à sua Divindade e à sua
Essência.

***

A pressão da radiação ligada a essas partículas de Luz Ultravioleta deve, progressivamente e à medida das
semanas, ser conduzida ao centro de seu santuário interior e Templo Interior.

Aí está a condição sine qua non de sua elevação, de sua ascensão e do retorno à sua Unidade.
Isso está em curso.

Isso obedece a regras precisas ao nível de sua fisiologia interna e de seus mecanismos energéticos internos
sobre os quais eu voltarei, no momento oportuno, após o período pascal, tal como é definido e seu calendário
católico romano, porque este período corresponde, simplesmente, a uma Luz cheia particularmente ativa como

esta do mês seguinte ligado à festa de Touro.
Mas nós ainda não estamos lá.

Ilustramos esse propósito não ao nível de seus organismos, mas ao nível do organismo planetário.
A pressão da radiação acendeu, literalmente, certo número de vulcões importantes ao nível da superfície deste

planeta, isto é um fato inegável.
Agora, vocês constatam também certo número de anomalias ligadas a fenômenos que vocês chamam

meteorológicos, consistindo em elevações de temperatura anormais e quedas de temperatura profundamente
anormais.

A reação disso deve ser uma descida desta energia que chega ao nível dos vulcões, que corresponde a um
fogo terrestre, mas que foi iniciado pelo fogo cósmico em relação com a radiação do Ultravioleta.

Compreendam bem que a radiação do Ultravioleta é profundamente ligada às mudanças, à transformação.

A energia do Ultravioleta jamais teve por objetivo ser uma energia de destruição, mas, entretanto, ela
corresponde a uma energia de desconstrução que visa fazer saltarem as barreiras deste planeta, como do
organismo humano, para sua Unidade, para sua dimensão Divina que lhes estava ocultada pela dualidade e

pela encarnação.
Isso está em curso.

***

A etapa seguinte ocorrerá no momento em que o número de vulcões acesos em seu planeta, e em que o
número de partículas Ultravioletas acumulado em sua cabeça permitirá à energia e à consciência focalizarem-

se além da dualidade, ou seja, não mais em sua cabeça, mas em seu coração e, isso, para o conjunto dos
seres despertos.

Eu lhes disse que a pressão da radiação iria crescendo e, isso, até o período do solstício de verão [inverno no
hemisfério sul].

Essa é também a verdade no que concerne ao seu planeta e ao conjunto desses planetas que devem
preceder a ignição e a ascensão de seu planeta.

Isso está em curso.

Vários vulcões devem ainda despertar durante este período que lhes resta a atravessar para irem ao período
de seu verão.

Isso está em curso.

A etapa seguinte corresponde, portanto, à descida da energia dos vulcões em seu planeta ao nível, não do



elemento água que está ligado, mas ao nível do elemento ar.
Isso corresponde, ao nível da fisiologia planetária, a modificações profundas do que vocês chamam as

correntes aéreas e marítimas de seu planeta.

Isso se traduzirá por uma parada de algumas correntes e o desenvolvimento de outras correntes marítimas do
que as existentes.

Ao nível do ar isso vai se traduzir por uma acentuação essencial do que vocês chamam furacões e ciclones,
que vão se manifestar em regiões nas quais eles jamais estiveram presentes anteriormente.

Isso, ainda uma vez, está ligado unicamente à reação dos elementos perturbados ao nível da fisiologia
planetária.

A energia do Ultravioleta, também, é retransmitida por certo número de seres de altas dimensões que têm a
fazer e que estão em relação com a energia deste planeta.

Trata-se de certo número de Conselhos, chamados tanto de Conselho Galáctico, Conselho Intergaláctico,
Conselho dos Melquisedeques, Conselho das Águias etc.

Eles são muito numerosos, os seres que têm um antropomorfismo humano, que hoje se encontram nos planos
elevados para canalizar, dirigir, orientar a energia da pressão da radiação do Ultravioleta.

O papel deles é essencial.

Talvez vocês percebam, alguns de vocês, flutuações ligadas à energia em seus organismos fisiológicos
humanos.

Como podem constatar, existem faixas horárias em cada um de seus dias durante as quais vocês vão
perceber, sentir, esta pressão da radiação, tanto ao nível de sua cabeça como, para aqueles que estão mais

avançados, ao nível de seu coração.

Lembrem-se também de que a pressão desta radiação que vai crescendo, os seres humanos que não têm a
possibilidade nem os meios espirituais de ativar os chacras superiores (ou seja, aqueles situados entre a

cimeira de sua cabeça e o coração) verão essas energias impactarem-se no que vocês chamam os chacras
inferiores (ou seja, os chacras situados abaixo do coração), traduzindo-se por uma força de reação

profundamente amplificada frente aos eventos ligados aos movimentos sociais, aos movimentos econômicos,
eles também gerados pela pressão desta radiação nova.

Como vocês sabem, vários seres humanos tentaram se aproveitar deste período para criar em seu planeta um
clima propício ao medo, um clima propício à desestabilização da alma humana.

Isso não ocorrerá, contrariamente às intenções daquelas formas.

A pressão da radiação da Luz Divina, retransmitida pelo Ultravioleta, por minha presença, por seu Sol e pelo
conjunto dos Círculos e dos Cenáculos ligados à Luz, vem perturbar grandemente tudo isso e provocar, ao

nível da humanidade, um fenômeno de confusão.
O importante sendo, como eu lhes disse, permanecerem o mais possível alinhados e centrados,

permanecerem o mais possível na neutralidade com relação à confusão.

Vocês podem criar isso estando o mais possível na ausência de reação com relação aos eventos que vêm.
Essa é uma injunção de minha parte para lhes pedir e para lhes esclarecer que vocês apenas encontrarão a

paz no interior de vocês e certamente não no exterior de vocês.

***

Isso leva a reconsiderar, agora e já, antes mesmo de sua passagem na quinta dimensão, o que vocês chamam
a vida.

Vocês têm o hábito, desde muito numerosas encarnações, para a maior parte de vocês, de viver uma vida
exteriorizada que se define pela dualidade e sua reação com relação ao sentido o mais amplo e também o

mais estreito de suas vidas e de seus desenrolares de destino.

Hoje, mais do que nunca, convém encontrar a Fonte de sua vida no centro de seu ser, no coração.
É nesse lugar, e unicamente nesse, que vocês encontrarão a paz necessária para não entrarem em reação

com os eventos sociais, econômicos, que vêm para vocês a grandes passos.

Essa não é uma mensagem de medo.



Eu nada posso fazer se vários seres humanos concebem o medo através dessas palavras.

Eu vim anunciar o que o Pai pediu-me para anunciar.

Existe certo número de profetas, existe certo número de profecias que sempre existiram na superfície deste
planeta.

O objetivo deles não é fazer medo.
O objetivo deles é unicamente prevenir, advertir, para que os humanos entendam essas palavras ao nível de

sua interioridade.
Hoje, mais do que nunca, isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro.

A única solução para esse problema, a única solução para suas decepções em sua vida interior, econômica,
social, familiar, pessoal, apenas pode se encontrar no centro de seu ser e em nenhum outro lugar.

Obviamente, vocês são ajudados, isso eu também lhes disse, mas, entretanto, ninguém poderá ir em seu
coração, em seu lugar.

Isso cabe a vocês.

Esse é um trabalho de cada minuto, de cada respiração.
Vocês se aperceberão, nas semanas que vêm e que vão conduzi-los até o equinócio de verão [inverno no
hemisfério sul], que quanto mais vocês entrarem em sua interioridade, quanto mais vocês entrarem em seu
coração, quanto mais vocês entrarem em sua Essência, mais lhes será fácil manifestar a paz, a tolerância, o
amor e a compreensão no exterior, qualquer que seja a rudeza dos eventos exteriores que devem afetar a

fisiologia planetária, mas também de alguns seres humanos.

***

A única maneira de estar no coração é não reagir.
A única maneira de estar na Unidade é não manter a dualidade.

Ora, a reação faz parte da dualidade.
É, portanto, primordial que vocês aprendam por si mesmos, por suas meditações, por suas orações, por seus
momentos de silêncio, por seus reencontros com a natureza, a desenvolver cada vez mais esse sentimento de

harmonia com sua própria Unidade, com sua própria Divindade.

Agora, vocês estão muito precisamente a uma semana de prazo do que é chamada a Páscoa.
Não que eu queira falar-lhes com isso de religião.

Então, se querem, em empregarei, antes, o termo Nova Luz Cheia.

Ela chega muito precisamente dentro de 8 de seus dias terrestres.
Durante este período que vocês vivem agora e, portanto, um período novo de 7 dias até aquela data, eu lhes
peço então para encontrarem mais momentos de oportunidade para se colocarem ao centro de seu próprio
coração, isso não precisa durar mais do que alguns minutos, mas façam-no várias de vezes, se isto lhes é

possível.

Isso lhes permitirá estabilizar o melhor possível seu estado interior, para não entrar em reação, tanto com
relação aos seus próximos como com relação às suas próprias emoções, às suas próprias atividades mentais,

profissionais, econômicas, sociais ou afetivas.

A única solução, ainda uma vez, está ligada ao aprendizado da capacidade que vocês terão, como seres
humanos, para viverem os acontecimentos que os esperam, em seu coração.

As soluções decorrerão de sua capacidade para viver no estado de coração.
Se vocês escapam de seu coração, manifestações emocionais relativamente importantes arriscam se produzir,

que seriam profundamente nefastas para o que vocês têm a integrar, a desvendar e revelar em vocês com
relação à sua Unidade e à sua Divindade.

Trata-se de um período propício para viver a pressão da radiação em seu coração.

***



Eu volto agora ao que eu chamei, e ao que vocês buscaram, como sendo fenômenos luminosos ligados à
presença do Ultravioleta.

Vocês podem perceber essa irradiação com seus próprios olhos abertos em sua realidade dual na caída da
noite, no momento em que a lua começa a aparecer em seu céu.

Observem seu céu e vocês constatarão que os fenômenos luminosos começam a aparecer sobre o conjunto
de seu globo.

Não se tratará, portanto, de fenômenos ligados ao sol, num primeiro tempo, mas ligados ao momento em que o
sol está do outro lado do lugar em que vocês vivem e isso será, então, um reflexo desta luz sobre a lua, que se

manifestará aos seus olhos.

Os fenômenos luminosos que ocorrem, quanto a eles, em pleno dia concernem à iminência da manifestação
de minha presença como energia de desconstrução, sobretudo se esses fenômenos persistem além da

duração de 48 a 72 horas.
Isso já lhes é conhecido.

O mais importante, ainda uma vez, e eu o digo a cada intervenção, não é tanto o fenômeno exterior, ainda que
esse se refira à própria Luz, mas, efetivamente, sua reação interior à pressão da radiação que será a aceitação

que lhes permitirá não estar na reação aos eventos que a Terra vive e viverá.

Aí está o que eu tinha a esclarecer e o que vocês têm a fazer durante este período propício à entrada em sua
interioridade total, a fim de encontrarem realmente quem vocês são, o que são e para o quê querem ir e, isso,
em função não de seus desejos, mas de sua capacidade vibratória para aliviar esse corpo, para fazê-lo entrar
nas vibrações novas que alguns de vocês começaram, já desde o mês de março, a sentir, apresentando-se

sob episódios de subidas vibratórias interessam a algumas partes do corpo ou à totalidade de seus
organismos fisiológicos.

Isso necessita um tempo.

***

O tempo chegou agora de ir até a perfeição desta ascensão que não é ainda uma ascensão de corpo ou uma
ascensão de quinta dimensão, mas que prefigura, de maneira figurada e de maneira real, o que ocorrerá no
momento de sua subida vibratória definitiva na quinta dimensão, que isso seja com o corpo ou sem o corpo.

Isso cabe a vocês, a cada humano estando frente às suas escolhas e frente à realidade de suas capacidades
vibratórias.

A única possibilidade, quaisquer que sejam, ainda uma vez, suas idades, suas patologias, seus modos de vida,
é unicamente ligada à sua capacidade interior para subir o que se chama a vibração de sua alma ao nível do

Espírito.

A subida da vibração da alma ao nível do Espírito se traduz por uma vibração da totalidade do corpo, mas
também por uma pressão da vibração ao nível da cabeça e ao nível do coração e, num segundo tempo, no

conjunto de seu corpo.

Naquele momento, quando a pressão da vibração se manifesta no conjunto de seu organismo fisiológico, torna-
se muito mais simples e fácil compreender o que realmente é a ascensão.

Todo o resto são apenas projeções ligadas aos seus desejos, às suas emoções ou ao seu mental.

A ascensão é um processo vibratório.

O derramamento da Luz do Pai, que eu vim trazer através da pressão do Ultravioleta, é diretamente ligado a
este aumento vibratório.

Não pode haver ascensão sem aumento de sua vibração interior.
Essa é sua garantia de sua capacidade ascensional para os tempos futuros.

Entretanto, a hora, ainda uma vez, é para a desconstrução.
Esta desconstrução, vocês observam, em curso na escala do planeta, na escala de seu indivíduo, de seus

próximos e na escala do conjunto da humanidade.



Existe uma percepção mais ou menos acrescida, uma intuição mais ou menos forte, um instinto mais ou menos
grande de que a realidade da mudança está aí.

Ela está realmente aí.
Ela não está nas palavras, ela não está nas egrégoras que vocês podem criar, mas, unicamente, em sua

capacidade para o que eu chamaria subir na vibração.

A subida na vibração é a única resposta adequada à pressão da radiação do Ultravioleta.

Cabe-lhes acolher em vocês esta energia e, se a acolhem totalmente, para além mesmo de seu coração, mas
no conjunto de sua fisiologia, vocês constatarão muito proximamente e muito rapidamente esta capacidade de

vibração do conjunto de seu corpo, do conjunto de seu organismo fisiológico, e eu digo, efetivamente,
organismo fisiológico, ou seja, seu corpo físico.

Eu não falo, aí, das percepções ligadas aos seus diferentes envelopes sutis, que não traduziriam a capacidade
de seu corpo físico para entrar totalmente em vibração.

A vibração que vocês recebem é destinada, se vocês a desejam e a aceitam, a transformar totalmente sua
fisiologia.

É o que vocês estão, alguns de vocês, vivendo.

Este período de maturação ou de acesso à vibração far-se-á, agora, até o prazo do que se chama o equinócio
de verão.

Eis alguns elementos importantes que eu desejava lhes transmitir.

Se vocês têm, agora, questionamentos com relação a esse processo, eu gostaria, efetivamente, de tentar
trazer uma iluminação suplementar.

Questão: poderia nos falar dos códigos que serão despertados?

A questão já foi colocada.
Preocupem-se, simplesmente, de subir a vibração.

O desvendamento preciso do que são esses códigos lhes será dado após o período do final de semana
Pascal.

Questão: como a vontade de subida na vibração pode se fazer o melhor possível?

A única maneira de fazer subir a vibração é aceitar a pressão da radiação do Ultravioleta.
A oração, o pedido não são afetados por esse processo evolutivo.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caras almas humanas em encarnação, antes de me retirar e de lhes dizer até a próxima semana de seu
tempo humano, vou fazê-los abordar o processo ligado à subida vibratória pelo aumento da radiação de minha

presença e, portanto, da pressão da radiação do Ultravioleta em suas estruturas.

... Efusão de energia ...

Aí está, bem amados Filhos da Luz, almas humanas em encarnação, ao que correspondem as premissas
desta vibração que deve habitá-los.



Eu sou Miguel, Príncipe e regente das Milícias celestes.

Recebam todo meu amor, o amor do Pai e, sobretudo, minha proteção e eu lhes digo até muito em breve.

************
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~ Espaço de Conclusão ~

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam, todos aqui presentes, almas humanas em peregrinação, proteção, amor e Luz.

Eu venho diante de vocês neste dia para exprimir certo número de coisas ligadas à fisiologia planetária,
à fisiologia desse sistema solar e à fisiologia da alma humana.

Como vocês sabem, em todos os universos e em todas as dimensões existentes, o princípio evolutivo
essencial, onipresente porque ligado à própria natureza da emissão do sol central, recorre à noção de ciclo de

uma dimensão quando ao nível do que vocês chamam de ‘mundos multidimensionais’.

Esta noção de ciclo se aplica a toda forma de vida, qualquer que seja.

A noção de ciclo corresponde ao princípio fundamental da fisiologia, que é repassar, de maneira, portanto,
episódica, mas, sobretudo cíclica, por um ponto preciso.

Esse ponto preciso, esse retorno ao ponto de partida do ciclo, é o emblema e o símbolo do retorno à Unidade
antes de qualquer transformação de uma forma de vida em outra forma de vida ou de uma forma de vida em

uma dimensão ou em outra dimensão.

Esse princípio do ciclo está aí para lembrar que toda forma de vida vem da Unidade, provém da Unidade e
retorna à Unidade.

Esse princípio fisiológico não sofre qualquer exceção desde as dimensões as mais densas até aquelas que
são até mesmo inconcebíveis à sua imaginação, por enquanto.

Vocês sabem, e eu lhes anunciei desde a minha primeira vinda neste ano [2009], vocês estão na aurora de um
novo ciclo, vocês chegaram, portanto, no ‘final de um ciclo’.

Este final de ciclo se refere tanto ao corpo humano como ao corpo planetário, como ao conjunto de corpos e
de sóis da sua galáxia e do conjunto das galáxias desta região do universo.

Quem diz ‘encerramento de ciclo’, diz retorno, tal como a serpente que morde a cauda, para um retorno
preciso que deve lembrá-los, mesmo pela sua existência, pela sua presença e pela sua travessia, a própria
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noção da Unidade de toda Criação, mesmo nos mundos os mais densos em que predomina a divisão, a
separação e a exclusão.

Esse princípio que prevalece para toda forma de vida é hoje um elemento e um evento que os envolve, vocês,
almas humanas, tanto o seu planeta como o sistema solar e como o conjunto dos sistemas solares em sua

ronda ao redor de um ponto central de onde tudo provém e para onde tudo voltará um dia.

Essa é a própria noção de princípio cíclico.

Quem diz ‘encerramento de um ciclo’, diz início de um novo ciclo.

Esse início de um novo ciclo pode ocorrer na mesma dimensão, em uma dimensão inferior ou em uma
dimensão superior.

Quem diz ‘final de ciclo’ diz transformação das formas de vida, tanto na mesma dimensão como nos
mundos subdimensionais que vocês não conhecem, como nos mundos de dimensões múltiplas às quais

vocês não têm, ainda que temporariamente, acesso.

***

O importante desse momento é que ele deve ser localizado como ponto de impulso de um novo círculo
evolutivo, mas também como ponto de resolução do mesmo círculo evolutivo.

Quem diz ‘resolução’, após o impulso do ponto de partida, significa que vocês voltam em um ponto preciso,
que nesse ponto preciso certo número de escolhas é possível quanto ao futuro do sistema fisiológico

considerado.

Esta evolução podendo ocorrer na mesma dimensão, em dimensões superiores, em dimensões
inferiores, guardando a mesma forma de vida expressa ou mudando de forma de vida expressa, ao mesmo

tempo mudando ou não mudando de dimensão.

Vocês chegaram a este instante final.

Este se reproduz apenas a cada 52.000 anos.

Ele corresponde, nesse sistema solar, e mais especificamente sobre este planeta, mas também para os outros
planetas, a um ‘ciclo evolutivo’ extremamente preciso.

Vocês impulsionaram e iniciaram esse ciclo, a maior parte de vocês, tendo acompanhado esse projeto de
criação da dimensão terceira dissociada (eu irei explicar a vocês um pouco mais tarde o que é essa terceira

dimensão dissociada).

Entretanto, vocês são parte integrante, a maior parte de vocês, a terem iniciado um ciclo nesta dimensão e
nesta dissociação, que vocês encerram hoje.

Quem diz ‘encerramento de um ciclo’ diz resolução.

A resolução implica necessariamente em um processo de conscientização, em um processo
de aprendizado ligado à experiência vivida.

Esta noção de retorno ao mesmo ponto cíclico vai permitir, também, liberar, para o conjunto da criação, os
acervos ligados à exploração desta dimensão.

Eu chamei o mundo em que vocês vivem de um mundo de terceira dimensão dissociada.

Existem, nos diferentes universos, mundos de terceira dimensão não dissociada.

O que se chama mundo de terceira dimensão dissociada?

Trata-se de um mundo em que a experiência da encarnação, da descida na matéria, acompanha-se de uma
perda de ligação consciente à sua Unidade e à sua Divindade.



Essa é uma escolha que vocês fizeram como alma, mas impulsionada pelo que vocês chamam
de Lipika kármico ou Senhor do Karma, que se encarrega do destino de um ciclo completo evolutivo.

Existem dimensões terceiras unificadas nas quais a ruptura da memória da Unidade, da junção à Unidade não
foi efetuada.

Esses povos, essas formas de vida, essas fisiologias, experimentam um corpo de terceira dimensão, ao
mesmo tempo tendo consciência da sua Divindade, o que não foi o caso de vocês desde éons em que vocês

se encarnam.

Mais precisamente, desde mais de 52.000 anos.

***

Hoje, vocês chegam ao ‘período de resolução’.

O que é este período de resolução?

É o momento em que o conjunto das memórias ligadas às experiências vividas de
maneira individual e coletiva encontram, elas também, o seu ‘espaço de resolução’.

O que é um espaço de resolução de memórias?

É um espaço em que a conscientização do que foi vivido, por uns, por outros, e pelo conjunto da humanidade
em encarnação e dos sistemas solares em encarnação, vai se revelar à consciência.

Por um abuso de linguagem, alguns escritos assimilaram isso ao fim de um mundo, mas certamente não ao fim
da vida.

Bem ao contrário.

Como vocês irão se aperceber em breve, e qualquer que seja sua escolha de destino e qualquer que seja sua
escolha, vocês vão, durante este período que eu chamei de ‘desconstrução’, vocês vão reconstruir

uma nova identidade, uma nova programação.

Quaisquer que sejam as suas escolhas, vocês terão que fazer algo de novo.

Entretanto, existem em todos os ciclos, no momento das fases de resolução, forças que se opõem a este
espaço de resolução pela razão muito simples de que o ‘espaço de resolução’ termina o ciclo e termina,

portanto, uma forma de manifestação.

Sua forma de manifestação tridimensional dissociada permitiu a criação de certo número de forças que
evoluem por conta própria no interior de vocês, mas também no interior do conjunto do seu sistema planetário.

Vocês podem chamar isso de ‘egrégora’, ou egrégora mental, ou, se preferirem, de consciência mental.

A consciência mental é o pormenor da dimensão terceira dissociada.

Esta consciência mental existe apenas nesta encarnação, neste mundo dissociado.

Ela é, portanto, uma criação específica da sua própria criação.

E ela sabia, pertinentemente, desde a sua criação, que fazia parte de um ciclo que não tinha acesso à
eternidade.

Assim, cada um de vocês, cada um desses sistemas fisiológicos presentes na superfície deste planeta, e a
própria fisiologia deste planeta, está fazendo o luto do que vocês denominam mental.

Isso se tornou necessário pelo próprio princípio da sua dissociação na encarnação.

***



Entretanto, esse modo de funcionamento, ligado, portanto, ao seu mental, não tem mais razão de existir a partir
do momento em que vocês terminam um ciclo.

Entretanto, e vocês o compreendem, as resistências podem estar no interior, e, ainda que, contudo, vocês
aceitem o fim desse ciclo, igualmente na própria consciência desse ciclo que sabe que esse é o fim.

O mental deve se transformar em uma ‘nova força’ que foi autenticada, experimentada desde agora mais de 60
de seus anos terrestres, correspondendo a duas gerações, a fim de preparar o que vem agora para vocês.

Muito logicamente, estando ainda em uma dissociação tridimensional, vocês são obrigados a se servirem do
que está condenado a desaparecer.

Entretanto, essa pode ser a causa de certo número de tensões, mas também de resistências, ou de
contradições no interior de vocês.

Eu longamente os mantive na vibração da pressão do ultravioleta, que desce para vocês, retransmitida por mim
mesmo e, sobretudo, pela ‘vibração do Pai’ ao nível do Sol Central das galáxias, ao nível de Alcyone.

A Luz não se importa com a vibração mental.

O mental era uma ‘ferramenta’ que lhes foi confiada, mas que, entretanto, não permitirá jamais aceder a um
mundo multidimensional.

Ele lhes permite realizar o Divino em vocês, mesmo nesta dimensão, mas não irá lhes permitir, em caso algum,
aceder ao mundo multidimensional.

Isso equilibra, em certo modo, os ensinamentos que foram dados por diferentes modelos, em particular
os orientais, mas também os ocidentais, referentes à evolução desse modo de funcionamento.

Vocês estão em um momento que é um ‘período de resolução’.

O período de resolução está inscrito, como já disse, no nível dos ciclos planetários, e do próprio ciclo que
vocês percorrem como alma humana encarnada em um corpo.

Vocês devem efetivamente compreender que aquilo a que aderiram não tem mais existência, a não ser em
seus pensamentos.

O mundo que vocês criaram é procedente de um ‘pensamento’.

Vocês participaram de um pensamento dissociado, a fim de fazer a experiência da dissociação.

A experiência da dissociação da sua Unidade primordial foi simplesmente destinada a fortificar em vocês esta
ligação a esta Unidade.

De fato, a privação, durante o que vocês chamariam de longo prazo, correspondente a um ciclo completo
nesta dimensão, permitir-lhes-á, uma vez que esta tenha desaparecido, se tal for a sua escolha, compreender a

sua ligação à Unidade, sem compreendê-la com o mental.

Mas o mental pode ter sido a ‘ferramenta’ que lhes permitiu fortificar o seu laço de Divindade em sua potência,
pela sua própria ausência isso se tornou possível.

Entretanto, existe um combate entre as forças antigas e as forças novas.

Ele existe em cada espaço de resolução de ciclo, o que não é o caso quando do impulso de um novo ciclo, em
que não pode haver tensão, mas simplesmente ‘adesão’ do conjunto das pessoas que participam da criação

de um novo ciclo.

Assim foi, há mais de 50.000 anos, quando do início desta dimensão dissociada terceira.

Quaisquer que sejam suas escolhas e quaisquer que sejam suas possibilidades vibratórias em um tempo
extremamente curto que lhes resta a viver nesta dimensão, vocês poderão ‘criar’, pelo impulso de um novo



ciclo, cujas primícias se fazem sentir no interior de alguns de vocês, vocês vão criar um impulso unificado
para um novo modo de manifestação e de vida.

O ciclo de impulsão corresponde a um momento de alegria extrema, contrariamente ao período de fim de
ciclo no qual, entretanto, caberá a vocês fazer o luto do que deve ser feito.

***

Inúmeros ensinamentos insistiram junto a vocês, desde já numerosos anos, de maneira intensa, sobre o que foi
chamado por eles de ‘soltar’.

Soltar significa que, antes deste período, vocês tomaram algo.

O soltar é um ato consciente, mental e voluntário.

Entretanto, ser-lhes-á solicitado em breve para passarem a uma etapa posterior e a uma etapa bem superior ao
soltar.

Esta etapa tem por nome: abandono, e decorre diretamente da passagem do governo humano para um
governo divino.

Vocês devem entregar o seu Espírito, a sua consciência, a sua vontade, a sua alma e a totalidade da
criação que vocês são, à vontade divina.

Isso apenas pode ocorrer por um ‘ato de abandono’.

Esse é o seu único modo de sair da ação/reação para voltar a penetrar no domínio da Unidade, onde a
ação/reação, ou seja, a dualidade, não pode ter curso e onde apenas se manifestam as leis da Unidade, que

absolutamente nada têm a ver com o que vocês experimentaram até agora.

Esta etapa é ao mesmo tempo uma grande esperança, uma grande alegria, mas, ao mesmo tempo, estejam
conscientes disso, um grande sofrimento.

Este grande sofrimento coincide, no momento em que ele se tornar extremo e insuportável, com a mais
extrema das alegrias.

Não pode haver distância entre o sofrimento e a alegria.

São as duas vertentes de uma mesma realidade.

Esta realidade deve se resolver em uma Unidade que eu chamaria de ‘êxtase’ ou de alegria interior.

Isso corresponde a um momento específico da sua vida neste final de ciclo.

Este lhes será anunciado no momento propício precedendo em pouco tempo o momento do final desta
dimensão.

Seu grau de preparação deve ser centrado, doravante, na ‘aceitação’ da pressão do ultravioleta que é, eu os
lembro, uma qualidade vibratória de consciência específica, retransmitida pelo Sol Central, pela Vontade do Pai

e pela emissão do Pai, assim como vocês o nomeiam.

Entretanto, estejam conscientes de que o ‘soltar’ não basta, de que o abandono é o abandono total a esta
Luz, aos desejos e à vontade dela.

Porque a Luz é Inteligência, a Luz é Consciência, a Luz é Verdade, a Luz é Unidade.

E vocês devem seguir o que lhes diz a Luz.

E vocês não devem mais seguir o que lhes dizem os homens, o que lhes diz a lógica, o que lhes diz o
mental.



Não haverá mais, em breve, outra alternativa do que dizer, assim como o disse o seu maior neófito: «que Sua
vontade seja feita e não a minha».

E, a partir daquele momento, quando vocês aceitarem e viverem esta frase, quando vocês ousarem dar o
passo, vocês irão se aperceber de que a sua vida inteira, apesar do pouco tempo que lhes restará a viver nesta
dimensão, desenrolar-se-á sob os auspícios multidimensionais, quanto ao próprio desenrolar da sua vida, que

se fará de acordo com as leis de sincronia, de fluidez, de Unidade e, sobretudo, de alegria interior.

***

Mas, entretanto, essa escolha deve ser ‘formal’.

Não se trata mais de uma escolha mental quanto às suas circunstâncias, quanto aos ideais que vocês
esposam, mas, sim, à realidade do abandono total à vontade do Pai ou da Luz, se preferirem.

É preciso, portanto, durante este período, e a pressão da vibração do ultravioleta está aí para ajudá-los a ir para
essa escolha, se for ela que vocês sentem no interior do seu coração, isso para lhes permitir cruzar a última

etapa preliminar ao que vocês chamam de ascensão ou ao que vocês chamam de renascimento.

Não importa as escolhas.

Ainda uma vez, uma como outra necessitará de uma forma de ‘abandono’, mas mais do que nunca, o acesso à
multidimensionalidade do seu ser necessita do abandono da sua vontade a uma vontade exterior à sua, que é a
vontade da Luz, que é bem além da vontade da sua alma, mas que se junta, na finalidade, à vontade do seu

Espírito quanto à sua criação e à sua própria finalidade.

Isso é extremamente importante.

Do soltar ao abandono existem ainda algumas pequenas montanhas a escalar.

Essas montanhas são apenas as ‘ilusões’ construídas pelo seu mental, adaptadas a esta dimensão
tridimensional dissociada.

Entretanto, a passagem para a unificação apenas pode ocorrer na condição de que você aceite se unificar,
você mesmo, com a Fonte primeira.

Isso passa pela aceitação total e prévia, a fim de realizar a sua Unidade.

Naquele momento, vocês não poderão mais ter em mente as contingências que eu chamaria de materiais,
mentais, emocionais, afetivas, sociais e de tudo o que compõe a sua vida nesta dimensão.

Vocês estarão em um momento de ‘dúvida’, onde as últimas resistências irão assaltá-los de todos os lados.

Entretanto, se vocês tiverem confiança, totalmente, na vibração que eu lhes retransmito, se vocês
tiverem confiança, totalmente, na dimensão do Pai, na dimensão da Unidade, na dimensão da Luz, nada irá

lhes acontecer, porque a Luz irá preservá-los, a Luz irá abrigá-los e a Luz irá lhes permitir ir para onde devem
ir, independentemente dos obstáculos que poderão se construir.

Isso é extremamente importante.

É o mesmo para a sua fisiologia como alma humana dissociada.

É o mesmo para a fisiologia do planeta, que experimentou, ao mesmo tempo que vocês (através do seu manto
exterior que vocês pisam nesta dimensão, portanto exteriorizado, que vocês percorreram), a dissociação.

A dissociação entre o seu manto exterior e a sua verdadeira dimensão interior que, como vocês, se esconde
no centro desta esfera que vocês chamam de Terra.

No coração da Terra encontra-se a consciência da Divindade da Terra.

Esta, nesse momento mesmo, e já desde certo número de anos, responde ao impulso iniciado primeiro pelo
seu Sol Central, que foi de Sirius, e depois, agora, por Alcyone, a fim de lhes permitir responder.



E a Terra responde, ela também, a esta distância existente entre o seu exterior e o seu ser interior.

Ela está revelando o seu interior para o exterior.

Ela se manifesta também pelo que eu chamei de ‘vulcões em erupção’ e pelas modificações elementares que
estão chegando a grandes passos e que batem agora à porta de seus diferentes continentes.

Vocês entraram nas manifestações importantes.

Inúmeras vezes, e a cada reprise, é-lhes solicitado para terem-se ‘informados’, mas não para participarem
disso.

Vocês têm bastante a fazer com o que acontece no interior dos seus seres e com o que acontecerá cada vez
mais, porque a questão, creiam bem, revelar-se-á à sua consciência, ainda que a escolha da Luz esteja, para

alguns de vocês, perfeitamente ancorada e perfeitamente estabilizada.

A etapa não é mais o soltar, mas o abandono total à vontade da Luz, porque a Luz é consciente e
consciência, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela deve fazer para fazê-los reencontrar o caminho da

Unidade e permitir-lhes encerrar esse ciclo tridimensional dissociado nas condições as mais felizes possíveis.

Vocês reencontrarão, aqueles de vocês que o desejarem e que tiverem a força de abandonar a totalidade da
sua personalidade e da sua dimensão, vocês reencontrarão a Unidade salvaguardando a consciência de tudo

o que vocês foram, mas também do que vocês serão.

Vocês chegarão, a um dado momento, ao ponto chamado por alguns de «ponto zero».

Nesse ponto zero, vocês terão a consciência do seu passado, mas também a consciência do seu futuro,
porque, nesse ponto zero, não há mais tempo.

Há somente o abandono à vontade da Luz.

O abandono à vontade da Luz acompanha-se de uma ‘resolução de memórias’.

Vocês sabem de onde vêm, mas vocês sabem também o que vão conseguir.

Isso não é um sonho, isso é a verdade.

A verdade ocorre apenas nesses momentos precisos de mudanças de ciclos e, especialmente, no que se
refere ao seu aspecto tridimensional dissociado.

É o mesmo para todos os outros planetas desse sistema solar que, para a maior parte, já (como vocês veem
de maneira exterior) abandonaram esta tridimensionalidade dissociada (para alguns deles desde muito tempo),
mas, entretanto, foram ‘obrigados’ a acompanhar, cortando-se desta exterioridade, vivendo no interior desses

planetas, ao nível da consciência planetária, como as fisiologias de quinta dimensão que eles abrigam, vivendo
no interior desses planetas.

Entretanto, o problema é diferente.

***

É que, hoje, o conjunto desse sistema solar está prometido a uma ascensão, assim como vocês a definem.

Essa é uma ‘mudança total’ de modo de funcionamento das consciências envolvidas.

Isso se refere, de maneira sincrônica, ao sol, aos outros planetas, aos satélites, à consciência humana e
também à consciência vegetal, animal e mineral.

Este abandono não é um ato intelectual.

Basta deixar-se penetrar pela pressão da vibração do ultravioleta, a fim de que esta trabalhe em vocês e os
prepare para essa escolha final do abandono ou do não abandono.



Para isso, vocês devem ser regados, literalmente, permanentemente, nesta energia do ultravioleta.

Esta, eu os lembro, escolhe geralmente penetrar pela cimeira da sua cabeça e deve chegar, em um tempo
breve e curto, o mais tardar, eu diria no final do seu ano, mas, eu diria, melhor, antes do final do seu mês de

junho, vocês devem ter estabilizado essas energias no coração do ser.

Porque é esta energia, esta consciência, que vai ativar em vocês esta etapa final do abandono à vontade da
Luz, se essa for a sua escolha.

Entretanto, quanto mais vocês estabilizarem, quanto mais vocês regarem, literalmente, o seu coração com a
pressão da energia do ultravioleta, mais isso será para vocês algo que se fará na instantaneidade e não em um

tempo que arriscaria fazê-los sofrer de maneira inútil.

Isso é agora.

Isso não é para dentro de dez anos.

Isso não é para dentro de um ano, mas isso é agora e isso faz parte da minha preparação que eu lhes trago
para lhes permitir elevar o seu sistema, a fim de lhes permitir constituir, de maneira definitiva, as suas ‘doze fitas

de DNA’ que correspondem às doze estrelas que irão levar o seu sistema solar à sua nova dimensão, ao
menos para aqueles que acompanharem isso.

Isso é extremamente importante, mas eu lhes disse que eu voltaria nisso após o seu final de semana pascal.

Eu os convido, durante o período da lua cheia que vocês vivem desde ontem, e na qual vocês estarão sob
influência durante três a quatro dias ainda, eu lhes peço urgentemente para que dirijam a pressão da vibração
que vocês recebem, de maneira consciente, ao meio do seu peito, mesmo se isso dever ocupar um tempo

relativamente longo.

Vocês se beneficiam, durante este período, de um afluxo de consciência importante, que tornará o trabalho
(porque é efetivamente de um trabalho que se trata) muito mais fácil.

Este período irá se repetir, obviamente, em momentos oportunos e, em particular, na lua cheia de touro (ou
seja, no mês de maio), mas também no período que foi chamado de ascensão e pentecostes, que lhes resta a

viver até o período do seu solstício de verão [inverno, no hemisfério sul].

Isso é capital.

Aproveitem esses períodos em que sentem a pressão da radiação que lhes penetra para conduzir, com
consciência, esta vibração ao seu coração porque, por enquanto, qualquer que seja o seu avanço no caminho

do retorno à Unidade e da passagem por este final de ciclo, vocês são muito pouco numerosos a serem
capazes de viver o abandono à vontade do Pai porque isso supõe e implica, de maneira objetiva, a perda de

todos os seus marcadores, quaisquer que sejam.

Enquanto vocês não tiverem aceitado viver esta etapa que corresponde, de maneira simbólica, a uma morte, tal
como vocês a vivem quando deixam a encarnação, se vocês não aceitarem isso, vocês não passarão pela

Porta Estreita.

Isso deve ser realizado, eu lhes disse, o mais tardar antes do início do outono [primavera, no hemisfério sul].

Isso é o que vocês têm a fazer de maneira prioritária.

Contentem-se em se manterem informados também sobre o que acontece neste planeta.

Eu lhes falei longamente dos fenômenos luminosos.

Eu também lhes falei dos fenômenos ligados às manifestações elementares.

Eu lhes disse e repeti que estas iriam se amplificar para atingirem o seu apogeu, o seu potencial máximo, a
partir do início do seu verão [primavera, no hemisfério sul].

Isso é agora.



Isso não é no próximo ano.

Esse é o meu papel.

Isso é importante, antes de viver o que vocês terão que viver agora, eu penso, no próximo ano e que é
chamado de ‘reversão’.

Mas vocês não poderão fazer a reversão das suas fisiologias sem viver o abandono total à vontade da Unidade,
à vontade do ultravioleta que eu retransmito a vocês.

***

Bem amadas almas humanas na encarnação, eis o que eu tinha a lhes transmitir hoje.

Tentem, em um primeiro tempo, conceituar (mesmo se vocês não puderem vivê-lo), o que significa essa
palavra: abandono, abandonar.

O que isso implica no nível da sua consciência, no nível das suas vidas, no nível dos seus desejos, no nível da
sua própria vontade da Luz.

Isso é capital.

É uma reflexão e uma vivência que eu os engajo a viver, em um segundo tempo.

Com relação a esse processo, e com relação a isso unicamente, se vocês tiverem questionamentos, eu
gostaria de tentar responder.

***

Questão: isso significa que convém parar toda atividade, todo projeto?

Isso não pode ser ditado pelo seu mental, porque poderia ser um erro.

O mental irá enganá-los uma vez em duas, de maneira geral.

Em contrapartida, se esta decisão vier da sua consciência, sem análise da sua ferramenta mental quanto às
suas situações, quanto ao que vocês fazem de suas vidas, será necessário seguir o impulso.

O impulso virá do coração.

Se vocês sentirem que isso é necessário, é preciso fazê-lo, qualquer que seja o preço a pagar porque, naquele
momento, alguns de vocês serão obrigados a fazer escolhas que irão engajá-los, qualquer que seja a sua
abertura espiritual, em um retorno nesse ciclo tridimensional dissociado, em um outro espaço/tempo, ou,

definitivamente, em religar-se à Luz.

A questão não é mais uma questão de escolha.

A escolha, vários de vocês aqui presentes já fizeram.

A questão é agora abandonar-se à vontade do que vem, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Agora, o abandono principal é, efetivamente, o abandono à realidade da sua vida.

Não é por acaso que eu qualifiquei isso de equivalente a uma morte.

Quando vocês passam do outro lado e abandonam esse corpo (por um processo fisiológico que vocês
chamaram até o presente de morte) vocês abandonam tudo o que fazia a sua identidade aqui embaixo nesta

realidade na qual vocês vivem e, entretanto, este não é o fim.



Do mesmo modo convirá a vocês abandonarem todos os personagens efêmeros, todos os papéis que vocês
desempenham em todos os aspectos da sua vida, mas essa não poderá ser uma decisão tomada pelo seu

intelecto, mas deve unicamente resultar da ‘pressão do seu coração’.

Entretanto, no momento em que vocês sentirem que a hora do abandono estiver aí, não se esqueçam de que o
seu mental sabe que ele vai morrer.

Ele irá lhes enviar injunções, porque é evidente que esta ‘ferramenta’ vai impedi-los, à maneira dela, de aceder
à Unidade.

Esta é uma lógica ligada à manutenção e à coesão de toda forma de vida, qualquer que seja o estado
dimensional ao qual pertence esta forma de vida.

Isso é lógico.

Isto é norma e não deve transtorná-los além da medida.

Lembrem-se de que a fase do abandono corresponde a um mecanismo de morte de todos os seus apegos e
de todas as suas crenças, sem exceção.

Vocês devem passar do saber ao ser.

Não há outra possibilidade.

Passar para o Ser necessita ‘ser o que se é’.

Ser o que se é corresponde a tudo, exceto ao que vocês criaram e manifestaram nesta dimensão, quaisquer
que sejam as relações, quaisquer que sejam os apegos e quaisquer que sejam os prazeres que vocês

criaram.

Esta é a etapa final.

A melhor analogia que eu posso encontrar é aquela em que vocês enfrentam a transição denominada morte,
exceto que, ali, não há morte no sentido literal e físico.

Há uma ‘transubstanciação’, o que não é de modo algum a mesma coisa.

***

Questão: a radiação da energia do ultravioleta se faz igualmente durante a noite?

Sim.

Ela ocorre em diferentes momentos dos seus dias e das suas noites, que irão se amplificando quanto ao nível
das faixas horárias e do número de impulsos retransmitidos pelos diferentes cenáculos de Luz.

***

Questão: você disse que esta radiação impacta prioritariamente o ponto o mais elevado do corpo...

Perfeitamente.

***

Questão: e durante a noite?

Do mesmo modo.

É exatamente a mesma coisa que acontece.



***

Questão: entraria, então, pela coroa?

Quando for possível e o mais exato é que entre pela coroa.

***

Questão: como o astral está em fase de dissolução, o que é das etapas intermediárias que existiam antes,
depois da partida desse plano pela morte?

Foi criada, nos confins da sua galáxia, uma câmara dimensional de retenção.

Esse compartimento dimensional de retenção foi criado há sete anos.

É lá que são colocadas (eu ia empregar a palavra armazenadas), de maneira transitória, as almas que deixaram
o seu plano dimensional e que esperam a evolução final, ou seja, o ‘fim do ciclo’, para fazerem a escolha delas.

***

Questão: durante esta fase de espera, há processo de reconstrução?

Os processos de reconstrução são permanentes.

Esse não é um momento mais privilegiado.

Toda a sua vida, e, sobretudo neste final de ciclo, são momentos de desconstrução e de reconstrução.

Mas foi sempre assim.

***

Questão: quem está encarregado dessas fases de reconstrução?

Eu não vejo interesse em responder a esta questão.

Do mesmo modo que há múltiplos lugares de tratamentos na superfície deste planeta, existem, no nível dos
mundos não encarnados, sempre tridimensionais e não dissociados, múltiplas estruturas de acolhimento, de

tratamentos e de transformações.

***

Questão: o que vão se tornar as pessoas, as almas que não desejarem essas transformações?

Esse é o papel delas, essa é a função delas, essa é a liberdade delas.

Essas almas são levadas a recomeçar um ciclo de 52.000 anos, um ciclo tridimensional dissociado [agora dito
não mais dissociado, mas sim unificado], até o tempo em que elas encontrarem a Unidade delas novamente.

Esse foi o juramento de alma no momento da primeira descida delas nesta dimensão dissociada.

O ‘juramento de alma’ é ir até o final, até o momento do final desse ciclo (deste ou de outros), em que essas
almas serão capazes de reencontrar a sua Unidade.

Elas têm todo o tempo, no sentido do tempo tal como vocês o vivem.



***

Questão: como se explica a divisão entre as terceiras dimensões dissociada e unificada?

Parece-me já ter respondido nas explicações que lhes dei, notadamente que a diferença entre a terceira
dimensão dissociada e a terceira dimensão unificada é simplesmente um problema de percepção, de conceito

e de ligação real à sua Unidade presente ou ausente, em um caso e no outro.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Almas humanas em encarnação, eu lhes trago, ainda uma vez, toda minha proteção, todo meu amor e, antes de
deixá-los na sua dimensão, eu desejaria fazê-los beneficiar-se de um afluxo desta pressão da radiação do
ultravioleta e, se possível, levá-la bem abaixo da sua cabeça, orientá-la, no plano direcional, ao nível do seu

coração.

Isso é agora.

Recebam a minha Graça, as minhas bênçãos e o meu Amor.

... Efusão de energia ...

Eu os deixo agora.

Eu lhes digo até dentro de uma semana do seu tempo, quando começaremos a abordar o mistério das doze
estrelas e, portanto, das suas doze fitas de DNA, porque isso faz parte da sua herança e das coisas que vocês

devem, enfim, conhecer e reconhecer.

Sejam abençoados.

Vocês são amados pela Luz.

************
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~ TRANSMISSÃO DA RADIAÇÃO DO CORAÇÃO ~

Eu sou Ram.

Recebam a minha Paz.
Recebam a minha Bênção.

Bem amados filhos da lei do Um, quando da nossa última entrevista, eu lhes exprimi uma série de realidades e
de exercícios relacionados com a transmissão da radiação do coração.

Eu os engajei a experimentar isso para estarem mais de acordo com a Unidade, com a Verdade e com o seu
destino.

Hoje, eu gostaria, em um primeiro tempo, de exprimir um pouco mais de elementos relacionados com esse
processo de transmissão da radiação do coração.

A transmissão da radiação do coração, uma vez que o seu coração for ativado (assim como pode ser
realizado pelo processo de meditação ativa sobre a ‘seis chaves’ que abrem as portas do coração) (*), uma vez
que vocês tiverem tomado a experiência de trabalhar com a transmissão da radiação do coração, chegará um
momento importante em que a ação não será mais dirigida pela sua consciência, pela sua atenção e pelo seu
mental, chegará um momento observável entre todos (por certo número de manifestações que vou descrever)

onde, por força de terem experimentado a transmissão da radiação do coração, este passará em modo
autônomo.

A passagem no modo autônomo da transmissão da radiação do coração significa a ignição
definitiva da sua Luz interior.

Esse processo é anunciado por certo número de fenômenos. 
Ele pode ocorrer muito rapidamente após ter levado a efeito o ‘princípio da radiação do coração’.

Ele pode também necessitar certo aprendizado e certo número de repetições.

Entretanto, quando vocês chegarem a esse momento preciso, que eu chamaria então de autonomia do
coração, é o momento, ainda uma vez, em que o mental e a consciência não ditarão mais a irradiação do seu

coração, mas em que este emitirá, de maneira autônoma, a Luz.

Existe certo número de primícias que vocês devem conhecer, porque elas manifestar-se-ão necessariamente
na aproximação da sua autonomia e na aproximação da vibração autônoma do seu coração.

RAM – 10 de abril de 2009
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Isso vai se expressar primeiramente no nível do desenrolar dos seus ‘limiares de consciência’.

Vocês atravessaram, exatamente antes do período da autonomia, um momento importante.
Esse momento é observável entre todos porque, eu chamarei esse momento de momento da ‘dúvida final’.
É o momento do último assalto do mental inferior frente à irrupção do mental superior ou, se preferirem, do

intelecto e da iluminação Supramental.

A passagem de um ao outro se acompanha de uma crise de consciência extrema tendendo a fazê-los ver a
vida sob o seu lado o mais sombrio.

Esse processo foi perfeitamente descrito nas diferentes correntes evolutivas e, em particular, na sua tradição
ocidental.

Esse processo perfeitamente conhecido foi chamado de ‘a noite escura da alma’.
Ele foi perfeitamente descrito por certo número de místicos, que viveram isso de modo desproporcional

durante a sua meia idade.

Alguns seres deixaram escritos minuciosos deste período.
Eu os tranquilizo, nesta fase que vocês vivem na sua humanidade atual, este período não terá certamente a

duração que pôde ter para alguns místicos que o viveram toda a vida deles.

Vocês viverão isso de forma acelerada.
Ele lhes parecerá, apesar da potência de irradiação do Amor que vocês sentirão, serem mergulhados em uma
noite escura, uma noite de questionamentos, uma noite de obscuridades onde tudo o que vocês viveram ligado

à ativação do coração, ligado à ativação da sua consciência, ligado à constituição do seu corpo de Luz, será
negado e rejeitado em bloco.

Esse momento é o momento que precede a entrada na Unidade.

***

Aproximando-se ainda mais da entrada na Unidade, vocês perceberão com acuidade, com intensidade, a
diferença existente entre a dimensão do coração e a dimensão da razão encarnada e verão as oposições

entre as duas.

Vocês terão tendência a rejeitar em bloco tudo o que é ligado à Luz, ao mesmo tempo esperando-a do mais
profundo do seu coração.

Naquele momento, no auge, no apogeu desta tomada de consciência, ocorrerá certo número de mecanismos
energéticos extremamente potentes, que deverão tranquilizá-los quanto à saída desse processo.

Isso se refere a um processo energético extremamente potente, extremamente violento, que nada tem a ver
com o que foi escrito nas obras orientais, referentes, em particular, ao despertar ou à subida da Kundalini ou

ainda ao despertar ou à realização do Divino em si.

Esta etapa assinala o retorno à Unidade, a Vibração da Unidade, a constituição final do seu corpo de Luz e a
sua etapa pré-ascensional.

Isso irá se manifestar como um abrasamento de fogo ocorrendo no mais profundo da sua noite escura do
questionamento, ocorrendo em meio ao seu peito, fazendo percorrer um fogo que parte desse centro e se

dirigindo para o conjunto das suas cinco extremidades: as duas mãos, os dois pés e a cabeça, dando-lhes um
sentimento de morte iminente, um fogo violento, um fogo que consome e que lhes dará a impressão de viver

sobre uma fogueira.

Isso corresponde a um processo que foi vivido, de maneira individual, por alguns seres que chegaram à última
encarnação deles, no estágio final da humanidade e que devem passar proximamente para outro estado

vibratório.

Isso corresponde a uma ‘queima’ propagando-se desde o estágio central do coração, antes de ir, em um
tempo muito curto, percorrer o conjunto do seu corpo.

Naquele momento, as vibrações serão tais que vocês viverão uma impressão de explosão, de destruição total.
Mas vocês estão prevenidos, isso não é uma destruição, mas, efetivamente, a construção final do seu templo

de Luz destinado a fazê-los viver, enfim, na Unidade.



Esse momento é um momento observável entre todos, pelas manifestações premonitórias ligadas à noite
escura da alma e pelo processo energético que vai partir do seu coração e invadir o conjunto da sua estrutura

física.
É algo que será o resultado lógico do seu trabalho de radiação de Luz a partir do coração.

Vocês devem ser prevenidos.
Esse é o meio de aceitar a inexorável finalidade.

Esse momento ocorrerá entre o período do seu verão [inverno no hemisfério sul - 2009] até o momento do fim
do seu sistema solar.
Isso está em curso.
Isso está engajado.

O processo, uma vez iniciado, não poderá mais, jamais, voltar atrás.
Ele irá lhes conferir o status real da sua Unidade e da sua Divindade.

Vocês reencontrarão, uma vez que o fogo tiver consumido totalmente o seu corpo, vocês reencontrarão,
individualmente, o conjunto das suas memórias quanto à origem da sua criação, quanto ao seu destino, quanto

ao seu caminho e quanto à suafinalidade.
Esse é um momento grandioso.

Ele assinala o fim da dissociação, o fim do seu estado dividido e separado e o retorno em Glória na sua
Divindade a mais total.

Eu queria assinalar-lhes esse momento a fim de que vocês estejam prevenidos e de que, no momento em que
isso lhes acontecer, isso não os perturbe mais do que deve ser.

Entretanto, esta perturbação é necessária, ela lhes permitirá viver, na finalidade, o processo de modificação do
seu modo de consciência e do seu modo de vida e do seu acesso dimensional.

Entretanto, a melhor das preparações que vocês têm a fazer, eu repito, é, primeiro, ativar as energias do seu
coração, aceitar a vibração da radiação do ultravioleta no nível da sua cabeça.

No momento em que vocês sentirem isso, façam descer esta pressão da radiação no nível do seu coração.

Independentemente disso, no momento desses períodos de descida das energias retransmitidas pelos
diferentes Conclaves e Cenáculos dos seres de Luz, caberá a vocês também destrancarem as seis portas do

coração (*).

Quando vocês tiverem feito isso, vocês estarão em condições de ‘pulsar’ essa vibração da radiação da Luz, de
irradiá-la do seu coração, no que se refere ao conjunto da criação: um ser humano, um vegetal, um animal,

um grupo de homens ou um país.

Quanto mais vocês fizerem isso, quanto mais vocês alimentarem isso, mais vocês penetrarão em um
movimento cada vez mais rápido e cada vez mais fácil no nível da humanidade encarnada.

Esse é o seu papel.

***

Uma vez que vocês tiverem acendido o seu coração, uma vez que a vibração do ultravioleta se juntar ao seu
coração, vocês poderão iniciar o processo de radiação da Luz do coração.

Por força de tomar a experiência de radiar esta Luz, vocês se aperceberão de que se aproximam de um
momento em que, quanto mais vocês tiverem crescido na Alegria, em que, quanto mais vocês tiverem

crescido em Unidade, ocorrerá um momento de ‘confusão’.

Esse momento de confusão é a última confusão precedente ao seu retorno à Unidade.

Esse momento será breve, na condição de estarem avisados, de estarem conscientes, de estarem lúcidos
e de pedirem a ajuda da Luz quando daquele momento.

Obviamente, o seu mental e a sua consciência dissociada, dividida, urrarão que tudo isso é falso, que tudo isso



é ilusão e, no entanto, vocês devem ir além, não há outra possibilidade para aceder à sua Unidade.

Esse caminho muito poucos seres humanos, repito, viveram durante esse ciclo de encarnação.

Esse processo foi reservado a certo número de místicos que viveram uma união total com o ‘princípio solar’ ou
ainda o ‘princípio Crístico’.

Aqueles seres viveram realmente isso, tal como eles o descreveram e tal como foi notado por alguns de seus
místicos ocidentais.

Aquela etapa é a garantia da sua Unidade, uma vez que vocês tiverem passado esta última etapa de
confusão, que isso seja muito próximo do fim desta dimensão, ou que isso seja suficientemente afastado,

vocês se aperceberão de que superaram o estágio do despertar e da realização, mas que vocês realmente
entraram no ‘estado da sua Divindade’.

De fato, inúmeros seres procuram falar, através de palavras idênticas ou diferentes, de realidades
completamente diferentes.

É muito fácil, com as energias que vive este planeta nesse momento, aceder a estados específicos de
consciência, mas o acesso a esses estados ‘específicos’ de consciência não é a garantia nem a certeza de

que este estado de consciência estabilizou-se em você.

É, efetivamente, apenas uma experiência que pode fazê-los vislumbrar algumas verdades espirituais, fazê-los
viver alguns estados de consciência chamados de ‘cósmicos’ ou ainda bem além.

Mas, entretanto, isso não será jamais a garantia de que vocês estabilizaram este estado em vocês.

A estabilização deste estado, o retorno à sua Divindade apenas pode se fazer a partir do momento em que
vocês tenham passado por esta etapa final que eu acabo de descrever.

O único modo de chegar a esta etapa tão temida e, no entanto, tão indispensável, consiste em emitir o
máximo possível desta radiação de Luz do seu coração.

Façam-no sobre todo ser vivo, sobre toda forma de consciência, sobre toda forma de pensamento, sobre
toda forma de emoção, mas, sobretudo, não falem disso, porque o simples fato de falar bastará para

interromper o fluxo da radiação.

É preciso efetivamente compreender que, no determinado momento em que você se identificar com essa
irradiação, em que você se tornar você mesmo esse fluxo e esta radiação que parte do seu coração, você não

poderá mais fazer qualquer distinção entre vocês, emissor e o receptor.

Haverá ‘alquimia total’ entre o emissor e o receptor.
O que assinalará o fim do seu estado de divisão.

Naquele momento, você atravessará a etapa que eu descrevi.

Isso pode acontecer a partir de agora e, eu repito, vocês têm até o momento final para realizá-lo.
Isso é capital.

Esse é um evento que se produzirá para inúmeros seres humanos.

Aqueles que estiverem informados terão mais facilidade, obviamente, para realizarem isso.
Entretanto, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse processo, não me cabe estender-me, isso

tomaria tempo demais.
Eu os engajo a ler, a percorrer, a se impregnarem do que foi vivido por alguns seres que viveram essa ‘noite

escura da alma’.

Aí está o que eu tinha a lhes dizer.
Isso foi breve.

Isso é importante.

Temos ainda um trabalho prático a fazer, mas, antes, se tal for o seu desejo, eu gostaria de responder aos
seus questionamentos com relação a esse processo.



***

Questão: o que você chama de consumir-se?

Consumir-se é uma realidade.
Vocês viverão, no interior, um fogo.

O fogo consome, por definição.
Trata-se de uma depuração total com relação à sua condição, tal como a conheciam desde mais de 50.000

anos.

Esta consumação, no nível individual, permitirá a vocês o acesso à Unidade.

Existe também um mecanismo de ‘consumação planetária total’.
Esse é outro processo sobre o qual voltarei no momento vindo e no momento desejado.

***

Questão: há, por vezes, pessoas que se consomem, no sentido próprio, que se inflamam [queimam]. É o
mesmo processo?

Sim, em um corpo que não está pronto.

***

Questão: durante quanto tempo pode durar a noite escura da alma?

O estrito mínimo de sua duração é de três dias.
O máximo é de três anos.

***

Questão: é desejável amenizar os efeitos desta noite escura da alma, por exemplo, com a homeopatia,
florais de Bach?

Nenhum remédio de natureza tridimensional é capaz, mesmo nos planos sutis, de suprimir esta noite escura da
alma.

Somente o abandono permitirá suprimi-la.

***

Questão: se irradiamos esta Luz do coração sobre uma pessoa que não está pronta a recebê-la isso não
arrisca alimentar, ainda mais, o seu lado sombrio?

Isso não tem qualquer espécie de importância porque, se isso alimentar o seu lado sombrio é que esse é o
caminho dela.

Entretanto, não se esqueçam de que vocês fazem parte de um projeto muito maior do que o seu, que é o
projeto do conjunto desta criação.

O bem amado Arcanjo Miguel falou da pressão da radiação do ultravioleta (**).
Ele os informou de certo número de vibrações manifestando-se atualmente sobre a Terra.

Aqueles que não estiverem prontos, não estarão prontos.
Entretanto, isso não deve interromper a sua qualidade de irradiação.

Bem ao contrário, há um acúmulo e um lado exponencial desta qualidade de radiação do coração.



Quanto mais vocês forem numerosos a empreender esse caminho, mais a pressão da radiação do
ultravioleta permitirá a ignição de algumas almas, no tempo que for atribuído a vocês.

***

Questão: pode-se então irradiar sobre alguém ou algo, de maneira não orientada?

Vocês se aperceberão de que, num primeiro tempo, há necessidade de orientar sobre um ser vivo, qualquer
que seja.

Progressivamente e à medida da qualidade da sua transmissão, vocês se tornarão capazes de orientar
elementos de vida cada vez mais importantes.

Mas vocês são obrigados a orientar: é o ‘princípio do emissor-receptor’.

Apenas no momento em que vocês reintegrarem sua dimensão unitária é que vocês não terão mais
necessidade de orientar, porque isso se fará de maneira automática, autêntica, espontânea e total, mas não

antes.

***

Questão: a partir de qual momento sabe-se que se está apto a irradiar esta Luz?

Dois modos: o primeiro é detectar, perceber e sentir em vocês a pressão da radiação do ultravioleta, esta
pressão real que se exerce no nível do seu peito.

Segundo caso: vocês não são ainda alimentados pela pressão da radiação do ultravioleta retransmitida pelo
Arcanjo Miguel, caso em que vocês fizeram um trabalho, qualquer que seja, de ativação do seu chakra do

coração.

Naquele momento, trata-se de uma vibração e não de uma pressão que afeta a região do que é chamado de
‘chakra do coração’.

A partir do momento em que, pelo destrancar das seis chaves do coração ou pela ação da pressão da radiação
(e, sobretudo, se as duas energias forem conjuntas), vocês perceberão pressão e radiação ao nível do

coração, vocês poderão, naquele momento, transmitir a radiação.

***

Questão: se não se chegar a superar nossa forma de dualidade, pode-se passar, apesar de tudo, na quinta
dimensão?

A quinta dimensão, tal como a nomeiam, não é nem uma punição, nem uma recompensa.
Ela assinala simplesmente que vocês são capazes de ir além de sua condição atual.

Ainda uma vez, não se trata de uma recompensa, mas de uma ‘evolução’ lógica, natural e espontânea, para o
fim do que vocês vivem.

Isso ocorre ao final de cada vida.

Entretanto, nenhum de vocês sabe se é capaz de superar totalmente a dualidade.
Qualquer que seja o caminho percorrido, qualquer que seja o despertar dos seus centros energéticos, qualquer

que seja a constituição do seu corpo de Luz, qualquer que seja o despertar da sua Kundalini, qualquer que
seja o seu grau de misticismo, qualquer que seja o seu grau de contato com outras realidades.

Isso apenas poderá ocorrer (e vocês não terão esta certeza) após ter vivido oabandono, não antes.

***

Questão: batimentos de coração no peito podem ser as primícias do que você descreveu?



Sim.

***

Questão: o que acontece em um casal quando o caminho para a ascensão é paralelo? Eles podem
ascensionar ao mesmo tempo ou é um caminho individual?

O que você chamou de ‘casal’ pode se perceber em diferentes níveis.

Eu diria que, para o conjunto da humanidade atualmente encarnada, a noção de casal se constrói numa noção
de ‘posse’ e não numa noção de liberação ou de qualquer liberdade, porque você observa no outro, você ama

no outro, o que falta em você mesmo.

Assim, o frágil vai amar o forte, porque lhe falta a força.
O forte vai amar o frágil, porque lhe falta o frágil no interior dele.

Essa é uma ‘relação de dependência’ ligada à dualidade inscrita no homem e na mulher.
Esse é um princípio fundamental.

Muito poucas relações, hoje, foram realizadas ou se realizam ainda na cooperação de almas.

Existe um segundo nível de casal.
O segundo nível de casal é chamado de ‘almas irmãs’.

O terceiro nível de casal é chamado de ‘almas gêmeas’ e o quarto nível de casal é chamado de ‘o casal de
cooperação’.

O casal de cooperação tem a particularidade de ser totalmente livre de laços cármicos positivos ou negativos,
de laços ligados à origem comum da alma deles, de laços quanto à própria evolução da alma no processo de

ascensão.

A ascensão não se vive através do outro, qualquer que seja.

A ascensão não se vive através de um Mestre, qualquer que seja.

Entretanto, alguns de vocês se conectam no que se chama, e que eu já desenvolvi, de ‘linhagens’.
As linhagens são uma preliminar indispensável a certa forma de ascensão.

Entretanto, a noção de ascensão é um processo individual, no sentido o mais nobre e o mais terrível do
termo.

Vocês são ajudados, mas ninguém pode fazer o caminho no seu lugar, ninguém pode se colocar no seu
lugar, no seu coração, essa é uma decisão que lhe cabe.

Assim, a ascensão é um processo ao mesmo tempo individual, mas também coletivo, uma vez que ocorre no
momento em que o conjunto da coletividade de consciências humanas e não humanas vai adquirir

um status diferente.

Portanto, a ascensão deve se realizar só, que você viva só, que você viva a dois, que você viva em grupo.

Mas, entretanto, compreendam efetivamente que 99% das relações humanas num casal, ou fora de um casal,
são baseadas na noção de ‘lucro’, assim como vocês basearam esse mundo na noção de lucro.

O lucro que podia ser um lucro de alma transformou-se, progressivamente e à medida dos milênios, em
lucro ligado à encarnação, qualquer que seja esse lucro.

Vocês devem construir relações livres, seja em casal, seja em grupo.

Vocês não devem depender de ninguém mais, exceto através de habilidades, informações, conhecimentos e
do aporte de alma que vocês trarão aos outros.



Vocês devem estar juntos, mas vocês devem fazer o ‘caminho’ sozinhos.
Não há alternativa.

Entretanto, eu concebo que se agrupar, que fazer parte de um grupo participa da criação de uma ‘egrégora’.

Mas reflitam bem: uma egrégora, qualquer que seja, é um confinamento.
A única egrégora que não é um confinamento é aquela que vem para vocês, porque é retransmitida pelo

Arcanjo Miguel e vem, sobretudo, do pensamento e do coração daLuz.
Esta os torna livres.

Todas as outras egrégoras os confinam no que vocês criaram, no que quer que seja, e o que está confinando
deve desaparecer no final de ciclo.

***

Questão: praticar uma atividade esportiva pode ajudar na integração desse processo?

Para algumas almas, sim, certamente.
Para outras, não.

Tudo isso é uma questão muito pessoal.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, se quiserem, vamos respirar calmamente, pausadamente, tranquilamente, para permitir, em companhia
do seu Arcanjo anual (ndr: Miguel) transmitir-lhes, ao mesmo tempo, a pressão do ultravioleta e a radiação do

coração, porque essa é minha transmissão para vocês.

As duas vão agora se conjugar.

... Efusão de energia ...

Eu lhes transmito minha Paz.
Eu lhes transmito minhas Bênçãos e os convido a permanecerem neste estado alguns instantes.

Quanto a mim, eu lhes digo até breve.

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

(*) – ‘MEDITAÇÃO DIRECIONADA PARA O CORAÇÃO’ [Protocolo] – RAM:
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...

*
(**) – ARCANJO MIGUEL (04.04.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=290

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-04042009-a
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=290
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -
Setembro, mês da Festa de MIGUEL

ÁUDIO mp3 ORIGINAL (Partes 1 e 2):
 http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2009-04-17-p1.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2009-04-17-p2.mp3

~ PRESSÃO DA RADIAÇÃO DO ULTRAVIOLETA ~
PREÂMBULO DAS NÚPCIAS CELESTES

 Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Recebam todo o Amor e toda a proteção do conjunto das hierarquias espirituais que, atualmente, vigiam e

supervisionam.
O tema da minha intervenção, hoje, será centrado sobre três polos concomitantes, eu diria, da sua realidade e

no nível do que está chegando.
De agora em diante, e como eu anunciei a vocês, a minha manifestação e a minha Presença, através das

palavras, mas também através da pressão do Ultravioleta (que alguns de vocês estão vivendo e já conhecem),
irão se reforçar de maneira exponencial a partir da data de 07 de maio.

Eu gostaria também de preveni-los que, doravante, a cada uma das minhas intervenções, eu irei lhes comunicar
a data da minha próxima intervenção, a fim de que, aqueles que quiserem, possam se beneficiar da Vibração

que eu emito, de uma energia específica que eu vou explicar.
Assim, a minha próxima intervenção vai ocorrer, na sua data humana e na hora do seu país (ndr: a França), às

22h30, em 25 de abril.
Durante o mês de maio e durante o mês de junho, em cada uma das minhas intervenções semanais, aqueles

que quiserem se conectar com esta energia específica que eu vou descrever, poderão fazê-lo, onde
estiverem.

Isso é importante e eu vou explicar também por quê.
A pressão da Radiação do Ultravioleta é uma energia e um nível de consciência que eu tenho, por missão, que

trazer e, isso, até o período do mês de maio do próximo ano.
Entretanto, eu não estou sozinho, a partir de agora, para retransmitir esta pressão da Radiação.

Eu estou acompanhado de algumas entidades espirituais que eu vou listar e que vão tentar conduzir o maior
número de seres humanos a viver o despertar e a viver a potencialidade do despertar da sua dimensão Divina,

a fim de que a maioria de vocês que estão encarnados possa, se tal for o seu desejo, aceder à Glória da
Unidade. 

*** 

MIGUEL - 17 de abril de 2009 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2009-04-17-p2.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2009-04-17-p1.mp3


De fato, esta efusão de energia necessita, além da presença, de uma focalização específica da energia.
Isso se tornou possível pela colocação em Vibração de algumas Consciências vindo de várias Dimensões e

que eu vou listar agora antes de entrar nos detalhes da manifestação desta energia e desta Consciência.
O primeiro círculo é constituído pelo Conclave.

Eu chamo de Conclave a totalidade do Coro dos Arcanjos e a Vibração conjunta retransmitindo a Vibração do
Sol Central denominado Alcyone.

O Conclave vai permitir, durante a manifestação da minha Presença, regar literalmente as consciências
humanas encarnadas na FONTE do Sol de Alcyone.
Além deste primeiro círculo terá um segundo círculo.

Este segundo círculo foi denominado, de todos os tempos, a Ordem dos Melquizedeques.
É o que corresponde ao que a sua tradição chama de “vinte e quatro Anciãos”, mas também de “Senhores do

Karma”.
O terceiro círculo, enfim, é constituído de entidades muito mais próximas de vocês, quanto à sua Dimensão de
encarnação e, no entanto, Unitária, correspondendo a uma 3ª Dimensão Unificada, denominados na sua Bíblia

os “Anjos do Senhor”.
Trata-se de alguns seres cuja origem e local de vida é Vega da Lyra.

Esses três círculos: o Conclave Arcangélico, a Ordem dos Melquizedeques e o círculo dos Vegalianos, irão se
juntar à minha Presença, a fim de retransmitir as energias do Sol Central diretamente nas consciências prontas

para recebê-las.
Entendam que os momentos que vocês vivem são momentos únicos na história da sua vida, da sua alma e do

seu Espírito.
É indispensável e primordial que o máximo possível de seres humanos seja capaz de retransmitir, de veicular,

de amplificar a pressão da Radiação que, como eu lhes dizia, vai aumentar de maneira exponencial, nos
próximos dias.

Eu insisto e eu repito mais uma vez, que de nada serve se preocuparem com as desconstruções ocorrendo
neste mundo.

Elas são necessárias, indispensáveis, inevitáveis, inexoráveis para permitir à Glória do seu Pai e do nosso Pai,
à Glória da Luz, chegar a se manifestar. 

***

Assim, no dia 25 de abril, às 22h30, todos aqueles de boa vontade que quiserem se unir e receber, em nível
particular, esta pressão da Radiação do Ultravioleta, serão acolhidos nos domínios do Pai.

Vocês irão se dar conta, de maneira muito rápida, de que isso é uma realidade e uma verdade que muitos
seres humanos irão sentir.

Esta é uma primeira etapa de um trabalho coletivo que eu irei oferecer, a fim de levar todo este planeta a
acompanhar o movimento da Ascensão, iniciada neste Sistema Solar há algum tempo.

Isso, ainda uma vez, é uma Graça concedida pelo Alto Conselho Galáctico, a fim de permitir que um maior
número de seres humanos participe deste plano maravilhoso de revelação da Unidade e da sua Divindade.

Dessa maneira, todos aqueles que quiserem poderão ser regados literalmente nesta energia e terão a
oportunidade de realizar, se tal for a sua vontade íntima, um estado permanente para favorecer a sua própria

Ascensão, assim como a Ascensão deste planeta.
Entretanto, para poder se beneficiar desta Radiação, onde vocês estiverem, será conveniente, de maneira
importante, colocar-se em estado de receptividade, esquecer todos os problemas da sua vida, sejam eles
quais forem, todos os inconvenientes do seu corpo, sejam eles quais forem, a fim de poder receber, em

estado de alinhamento, este estado de abertura. 

*** 

Eu lhes disse, desde o início deste ano, que a pressão da Radiação do Ultravioleta iria, gradualmente e à
medida que as semanas passarem, aumentando em intensidade, em potência.

Nada mais, hoje, deve preocupá-los além do seu futuro espiritual.
Vários de vocês irão sentir, gradualmente e à medida da efusão desta pressão, que o que constituiu sua vida

até agora deve dar lugar à Verdade, à Luz, à sua Unidade reencontrada.
Isso é capital.

 Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.
Os jogos da dualidade, necessários pela sua experimentação enquanto Portadores da Luz nesta densidade

dissociada, deixaram de existir.
Entretanto, convém fazerem as escolhas.

Não as escolhas que foram estabelecidas há muitos anos, mas expressar nos seus comportamentos, nas suas
vidas, a realidade dessas escolhas.

Convém desmaterializar as suas crenças mais totais.



A única crença, se eu ousar dizer, que deve ocupá-los, é a sua Unidade e a sua Divindade.
Todo o resto será apenas supérfluo, acessório e ridículo em relação à realidade da Luz.

Mas se os seus medos, se as suas escolhas os levarem a participar, de uma maneira ou de outra, de forma
mais intensa, do que vocês chamam de vida material na 3ª Dimensão, essa será a sua escolha.

Ninguém, absolutamente ninguém pode julgá-los, pode forçá-los, pode obrigá-los. 

*** 

Este presente, concedido pela mais alta Instância, é, no entanto, um presente, eu diria, inesperado para o futuro
da Terra, para o futuro de algumas almas, a fim de evitar que as energias de desconstrução não os levem à

repetição de um ciclo que muitos de vocês esperam evitar.
Entretanto, não basta querer, é preciso principalmente se consolidar e se alinhar à Vontade Divina.

Lembrem-se, eu lhes disse também que a Terra passa de um governo humano para um governo Divino.
A diferença é essencial.

O governo humano está ligado ao ego, está ligado ao prazer, está ligado aos desejos, seja qual for a área em
que esses desejos são cultivados, no sentido de uma realização pessoal no nível da encarnação.

O governo Divino ou Espiritual corresponde a ir no sentido da menor resistência e aceitar totalmente, sem
reticências e sem fingimento, a realidade da potência da Luz quanto a dirigir a sua vida, mesmo no plano desta

3ª Dimensão onde vocês ainda estão vivendo.
Nenhum obstáculo de origem material, de origem afetiva, de origem social, de origem familiar, deve vir impedir

o que vocês decidiram e o que vocês esperaram.
Entretanto, é apenas através da adesão total e inabalável a esta Vontade que vocês poderão se beneficiar

desta dádiva, para aqueles que devem apreciá-la. 

*** 

Não pode haver meias-medidas, não pode haver dois mestres.
E vocês devem escolher o seu mestre.

Será que o seu mestre é a Luz?
Ou será que o seu mestre é a sua personalidade?

Isso é um anúncio solene.
Isso é um anúncio do qual vocês vão se aperceber bem depressa, na condição de vocês fazerem o esforço

para conectar com a data eu dei, da realidade.
Gradualmente e à medida que vocês deixarem a pressão da Radiação invadi-los durante esses momentos de
efusão de energia, vocês irão se tornar capazes, gradualmente e à medida, de confiar na potência da Luz, na

realidade da Luz, quanto à conduta da sua vida e da sua alma.
Está aí o que era importante de compreender e de aceitar.

Ninguém poderá enganar.
Vocês não poderão acolher e receber esta Luz, continuando como antes.

Haverá, real e fundamentalmente, um antes e um depois.
O contato com os planos das realidades ditas ultrassensíveis, correspondendo aos mundos multidimensionais
de Dimensões mais elevadas que a sua, irão se tornar, gradualmente e à medida que vocês aceitarem deixar-

se guiar pela Luz, cada vez mais evidentes.
A barreira já tênue, existente entre as nossas Dimensões e a sua, vai desaparecer gradativamente.

Se vocês aceitarem sem condição alguma a efusão da Luz, vocês terão muito mais facilidade de conectar com
o seu Templo interior, de realizar a sua Unidade, de viver o despertar, mas, além disso, de viver a possibilidade

da Ascensão.
Nós temos necessidade de um número cada vez maior de seres humanos aceitando isso, a fim de permitir aos

seus Irmãos, às suas Irmãs, àqueles que não estão no mesmo caminho que vocês, compreenderem o que
está chegando para vocês, terem a possibilidade de decidir conscientemente entre a continuação da

encarnação e a elevação da Unidade em meio à Luz. 

*** 

Agora vocês poderão perceber fenômenos luminosos, como eu disse durante a minha última intervenção.
Esses fenômenos luminosos firmam o impacto da minha Presença, mas se esses fenômenos luminosos se

estruturarem em forma de raios de Luz, vocês estarão frente a Cenáculos, a Concílios, a Conclaves que vertem
sobre vocês esta energia.

Isso irá ocorrer até mesmo independentemente dos períodos que eu anunciei a vocês.
Eu lhes disse que a pressão da Radiação do Ultravioleta entraria em manifestação a frequências e intensidades

em número superior e em intensidade superior do que o que vocês vivenciaram até agora.
Entretanto, se vocês tiverem a possibilidade, a vontade e o desejo absoluto de conectar com a Luz, isso lhes

será facilitado enormemente durante os momentos que eu irei anunciar de uma semana para outra.



Entendam que vocês devem decidir isso firmemente.
Isso não é unicamente uma questão de escolha, de liberdade ou de livre arbítrio, mas isso é irremediavelmente

uma questão de vontade e de capacidade para se abandonar à Vontade da Luz.
Assim, aqueles que aceitarem fazer sua a frase pronunciada por CRISTO na cruz: “que a tua vontade seja feita

e não a minha”, estarão aptos para receber a Bênção que nós retransmitimos. 

*** 

Todos vocês são abençoados, todos vocês são amados, sem exceção, seja qual for a sua decisão.
Não há nem punição, nem recompensa, há simplesmente a sua vontade que deve decidir entre a vontade

própria de expressão da encarnação e a sua Vontade de se juntar, real e definitivamente, à Luz.
Eu os chamei anteriormente de Portadores da Luz, pois é isso que realmente vocês são.

No entanto, vocês são Portadores da Luz que tinham escondido a Luz pelas necessidades desta Dimensão
depois de uma discordância ocorrida entre as Forças que governam os diferentes planetas de experiências de

vida.
A experiência agora terminou.

Vocês estão livres para reencontrar a sua liberdade de estar, totalmente, na Luz.
Entretanto, nós compreendemos que alguns de vocês, por razões que lhes são próprias (em razão de alguns
apegos, em razão de alguns medos, em razão de alguns desejos de experiências), não podem aceitar o que

está chegando.
Porém, isso deverá ser vivenciado por toda a humanidade.

Não há alternativa.
Simplesmente, o seu futuro será em função da sua aceitação da Vontade da Luz, ou não.

Esta é a primeira coisa. 

*** 

A segunda coisa que eu gostaria de conversar com vocês (pois ela é a ligação entre o que vocês são e o que
está vindo) é sobre a realidade de uma série de elementos que vocês qualificariam de biológicos, referente ao

seu DNA.
Muitos de vocês já ouviram falar que vocês deviam passar de um certo número de fitas de DNA para um

número maior.
De fato, o número possível de fitas de DNA pode aumentar, conforme as Dimensões, até chegar a 12 fitas.

Mas eu não poderei entrar nas modificações que devem ocorrer no interior dessas fitas de DNA.
Entretanto, nós podemos ver aí uma analogia muito importante entre as características das fitas de DNA

suplementares e os 12 trabalhos de Hércules ou, se vocês preferirem, o que vocês chamaram de 12 Estrelas
de Maria ou, ainda, as 12 Virtudes arquetípicas, devendo levá-los a reintegrar, como objetivo final, assim que

vocês tiverem percorrido todas as Dimensões, a conectar, de maneira eterna e definitiva, a Casa do Pai, a partir
do momento em que as experiências e o aprendizado cessarem.

Este é o seu futuro.
Seja qual for a sua escolha atual, eu acho que é importante vocês saberem disso.

Está, obviamente, fora de questão desenvolver isso apenas nesta única intervenção, mas eu ali irei retornar a
cada uma das minhas intervenções. 

*** 

Vocês devem, primeiramente, passar da dualidade para a Trindade.
O que é a Trindade?
É a terceira Virtude.

Isso corresponde ao ligante que lhes permite ultrapassar a dualidade.
Isso está diretamente associado a uma Virtude que o ser humano deformou e que tem, por nome original, a

palavra “Amor”.
A palavra “Amor” nada é do que vocês entendem.

A palavra “Amor” nada é do que vocês conceituam.
A palavra “Amor” nada é do que vocês percebem.

A palavra “Amor” nada é do que vocês sentem.
O Amor é a relação inabalável, a pulsão inabalável para conectar com a Unidade, através de algo diferente do

que o que vocês chamam de “amor”.
No entanto, a palavra permaneceu.

Trata-se de uma força de atração, e a primeira força que deve entrar em manifestação, depois da pressão da
Radiação do Ultravioleta que vocês percebem no nível da cabeça, será para ativar a constituição desta terceira
fita de DNA, ocorrendo a partir do momento em que vocês forem capazes de acolher a pressão da Radiação

em meio à sua Eternidade, ou seja, em meio ao seu Coração.



em meio à sua Eternidade, ou seja, em meio ao seu Coração.
A partir daquele momento, vocês irão se aperceber de que o seu modo de funcionamento vai mudar

profundamente: vocês não poderão mais julgar, vocês não poderão mais caluniar, vocês não poderão mais ver
o bem e o mal, pois vocês irão saber, em última análise, que o bem e o mal participam de uma mesma unidade

e que somente a visão dual, associada às necessidades da encarnação, os leva a dissociar disso.
O que não significa aceitar tudo.

Isso significa simplesmente que, frente a outra forma de consciência, frente a uma Irmã, a um Irmão, seja qual
for o seu caminho, vocês apenas vão poder abençoá-lo, vocês apenas vão poder amá-lo e vocês apenas vão

poder dar-lhe a ajuda da Vibração do Amor.
Isso passa por uma mudança radical do seu modo de funcionamento que vocês vão começar a viver somente

a partir do momento em que a energia que nós retransmitimos chegar ao seu Templo Interior.
A partir daquele momento, mais nenhum ser humano, mais nenhuma energia, poderá ser qualificada de má ou

de negativa.
Vocês estarão além de tudo isso. 

*** 

Eu lhes disse, durante as minhas primeiras intervenções, que vocês não têm que combater.
Este é o nosso papel, desde os nossos planos dimensionais.

Vocês têm unicamente que aceitar, que integrar a Luz, a fim de irem para onde vocês devem ir, se tal for o seu
desejo.

Vocês não poderão passar as portas da Ascensão mantendo no interior de vocês o mínimo rancor, a mínima
dúvida sobre qualquer forma de vida.

A aceitação total, o abandono tal como foi definido, é a única realidade e a única verdade que irá lhes permitir
aceder a isso.

Para isso, lembrem-se de que a consciência/energia da pressão da Radiação do Ultravioleta está aí para
permitir-lhes atualizar essa escolha, se essa for sua escolha.

Vocês não podem ser habitados pelo medo e pretender estar no Amor.
Vocês não podem ver a Sombra e pretender estar na Luz.

A Luz, quando ela se revela na sua Dimensão, não pode buscar o que é negativo.
A partir do momento em que vocês se tornarem a Luz, a Luz que vocês irradiarem irá permitir eliminar

totalmente a Sombra, mas isso não é um combate, essa é a realidade da Luz que vocês vão viver.
Não é perfeitamente a mesma coisa.

Vocês devem, desde já, de maneira conceitual, de maneira mental, se vocês quiserem, tentar pensar nisso.
Não há alternativa.

Se vocês escolherem a Luz, vocês deverão estar totalmente na Luz.
Estando na Luz, qualquer crítica é em vão, qualquer senso de julgamento é em vão.

É apenas na aceitação da Luz, e aceitando o governo Divino da Luz, que vocês poderão ir ali onde vocês ir e
viver o período de transição que se anuncia de maneira, agora, imediata.

Eu voltarei sobre isso durante a minha próxima intervenção para mostrar e informar a vocês sobre o que é o
imediatismo da luta e do combate que está chegando.

Entretanto, vocês não devem, em caso algum, participar deste combate.
Vocês devem apenas cultivar em vocês esta Luz, a fim de vocês próprios se tornarem criaturas de Luz, os

Portadores da Luz revelando a sua Luz e se tornando os Semeadores da Luz.
Não basta carregar a Luz e escondê-la dentro de si.

É preciso se tornar, realmente, um Semeador da Luz: um ser de Luz que, pela sua Luz, deixa-se dirigir e se
dirige para onde deve ir. 

*** 

Os medos devem ser eliminados.
O medo é certamente o inimigo mais importante e mais implacável que vocês irão encontrar no que lhes resta

para viver.
O medo não está no inimigo.
O medo não está na Sombra.

Ela nada pode contra a Luz, mas o seu medo faz parte do jogo da encarnação e isso deve ser aniquilado para
deixar a Luz invadi-los e dirigir a sua vida, completamente.

Apenas a partir daquele momento é que vocês podem pretender a realidade da Ascensão, mas, no entanto,
resta para vocês algum tempo para dirigir, integrar e viver isso.

Entretanto, é capital, para evitarem o medo, refletir sobre o que são esses medos e vê-los como exteriores a
vocês.

Vocês não são seres de medo.
Vocês não são os seus medos.



Os medos são apenas as projeções das suas insuficiências e das suas carências, ligadas ao seu mental ou às
suas emoções e à encarnação.

O que pode chegar ao ser que está na Luz?
Será que ele se preocupa com o que vai comer amanhã?

Será que ele se preocupa com ter um teto?
Vocês vão passar gradativamente por esta etapa.

Isso é importante, pois, se vocês não passarem por isso, vocês irão voltar inevitavelmente a viver de novo
nesta Dimensão dissociada.

Isso não é uma ameaça, esta é a realidade dos mecanismos empregados pela Vontade do Pai, pela Vontade
de Alcyone, do Conclave, do Concílio e das reuniões das diferentes entidades espirituais que os assistem e

os regam na Fonte do Pai, a fim de permitir-lhes ajustarem-se da melhor forma e realizarem este objetivo
sagrado.

Sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, sejam quais forem os elementos ocorrendo que lhes
pareçam irritantes, todos eles têm uma razão de ser e, em última análise, eles apenas estão aí para fazê-los ir

para a Luz, seja qual for a sua escolha.
Aí estão as coisas importantes que eu tinha, hoje, que dizer a vocês.

Se vocês tiverem, agora, algumas questões em relação a isso, eu quero tentar ali dar um esclarecimento
adicional. 

***

Pergunta: você anunciou a sua próxima intervenção em 25 de abril, às 22h30. É a hora solar
francesa?

 É a hora dos seus relógios franceses. 

***

Pergunta: poderia explicar as 12 Virtudes ligadas às 12 fitas de DNA?

 Não.
Eu disse que vou explicar a cada intervenção.

Resta uma dúzia de intervenções, porque restam 12 semanas para terem a minha Presença a cada semana (1).
Cada semana eu vou intervir para descrever o funcionamento de uma Virtude arquetípica da alma iluminada

pela Luz do Pai. 

***

Pergunta: em 25 de abril, quanto tempo vai durar a sua intervenção?

 A minha intervenção sempre vai durar entre quarenta minutos e uma hora do seu tempo.
Entretanto, a difusão da energia vai durar, de maneira extremamente precisa, setenta e dois minutos. 

***

Pergunta: as pessoas estrangeiras que lerem essas informações devem então se ajustar à hora
francesa?

 Evidentemente, seja qual for o lugar delas sobre a Terra.
Essa é a vantagem dos Cenáculos porque, anteriormente (o que quer dizer muito pouco tempo antes), quando

eu retransmitia esta energia, eu apenas podia fazê-lo em alguns locais do globo, em função dos horários.
De agora em diante, isso vai ocorrer na totalidade do globo, à mesma hora. 

***

Pergunta: você tem recomendações sobre a melhor forma de viver esta efusão?

 Vocês podem recebê-la como a sentirem, tanto em pé, como sentado ou deitado.



O importante é deixar os seus membros descruzados, se possível fechar os olhos e encontrar um lugar onde
não serão perturbados, para dela se beneficiar totalmente.

A partir do momento em que vocês começarem a sentir a pressão da Radiação do Ultravioleta no nível de sua
cabeça, vocês próprios não terão que dirigi-la para o seu Coração.

Deixem-na dirigir, ela mesma, porque é o seu objetivo, o seu caminho, a sua verdade, juntar-se ao seu
Coração.

Contentem-se simplesmente em estar no estado de recepção, eu diria até mesmo, de abandono à Luz.
Vocês não são, tampouco, obrigados a percorrer o ciclo completo.

Mas, entretanto, uma faixa horária correspondente a vinte minutos do seu tempo é o mínimo desejável para se
beneficiarem, realmente, desta luz em meio às suas estruturas. 

***

Pergunta: este esquema será o mesmo a cada semana?

 Perfeitamente. 

***

Pergunta: à mesma hora?

 Não. 

***

Pergunta: isso será especificado a cada vez?

 Eu disse isso. 

***

Pergunta: você disse que a energia iria aumentar de modo exponencial. E sobre as nossas
estruturas físicas?

 No nível do conjunto da humanidade, isso será em função das suas escolhas e da sua capacidade para
abandono.

Evidentemente, estas energias vão provocar uma série de desconstruções, especialmente para as forças que
não aceitam a Luz.

Mas isso vocês veem todos os dias no nível dos Elementos e vocês irão constatá-lo cada vez mais no nível
dos seres humanos, por fenômenos de violência, por fenômenos de rebelião, por fenômenos que vocês irão

chamar de "loucura".
Isso não é a vontade da Luz, mas, sim, a resistência à Luz é que é responsável por isso. 

***

Pergunta: em que vai diferir a qualidade desta Luz durante esse tipo de efusão semanal?

 Isso vai permitir que se alinhem ainda mais ao Coração do seu ser.
Isso vai permitir-lhes facilitar o trabalho, a fim de se desembaraçarem das suas ilusões, dos seus medos, das

suas apreensões e das suas dúvidas.
Entretanto, para aqueles que já estiverem alinhados com o abandono à Luz, isso irá reforçar o seu modelo

Vibratório, isso irá reforçar as suas diferentes estruturas sutis e irá torná-las ainda mais aptas à Alegria interior, à
felicidade e para entrar, para alguns de vocês, no que eu chamaria de Samadhi ou Alegria inefável da

Presença.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. 



*** 

Almas humanas na encarnação.
Mais uma vez, eu lhes transmito todo o Amor das hierarquias espirituais, a minha proteção específica e, se

vocês quiserem, nós fusionamos agora a energia, durante um tempo muito breve, a fim de permitir-lhes, agora,
prepararem-se para este alinhamento. 

... Efusão de energia ... 

Eu os abençoo.
Sejam abençoados.

E lhes digo: até o dia 25, às 22h30 (hora francesa). 

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

1 - ‘NÚPCIAS CELESTES’ - Integração das Virtudes - 12 Etapas - 2009:
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

 ***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article1bfd.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-17_avril_2009-article1bfd.pdf
17 de abril de 2009 

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://autresdimensions.info/article1bfd.html
http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-17_avril_2009-article1bfd.pdf


Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, os próximos sendo no sábado 02 de maio às 15h:30
(hora francesa) e no sábado 09 de maio às 16h30 (hora francesa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 1ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu gostaria, antes de inaugurar a primeira transmissão da radiação da pressão do ultravioleta, de trazer-lhes, a vocês aqui presentes e a todas
as consciências humanas unidas no que eu chamaria, dentro de alguns instantes, de Núpcias Celestes, de expressar-lhes toda a gratidão das

diferentes entidades espirituais, das diferentes entidades da Luz, das diferentes entidades encarnadas dos mundos não dissociados da 3ª
Dimensão.

Eu quero esclarecer que eu não estou sozinho.

Que, do mesmo modo, vocês não estão sozinhos.

A nossa intervenção e as minhas palavras irão se desenrolar durante o tempo anunciado.

Eu gostaria de aproveitar esse tempo anunciado para abrir três espaços de informações novas e totalmente inéditas com relação à alma
humana, ao seu futuro, mas também à sua história.

 Bem amados Mestres, porque a maior das revelações que eu tenho para fazer a vocês, é que desde muito tempo, antes de viver esses ciclos
desta humanidade dissociada, antes de fazer a experiência da dissociação, todos vocês eram, sem exceção, seres de pura Luz que tinham

decidido, seguindo um impulso comunicado pelos Senhores do Karma, mas também por algumas entidades que vocês denominam Arcanjos,
como eu, participar, com um sentido de sacrifício inaudito, da elevação, da transformação da matéria para um futuro.

Isso foi há muito tempo.

Vocês são agora encaminhados, nesses tempos, na sua encarnação, ao que eu chamo de Núpcias Celestes.

As Núpcias Celestes vão durar doze semanas.

Durante essas doze semanas, o conjunto das suas potencialidades ligadas à sua história, ligadas à sua Fonte e ligadas ao seu futuro irá
aparecer cada vez mais claramente em meio à sua consciência manifestada.

MIGUEL – 25-04-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 1ª ETAPA

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-GffSZKHXOHk/UXIl00VO_2I/AAAAAAAABAk/FmmE-wCu4ks/s1600/000NpciasCelestes1a.Etapa.JPG


***

Eu anunciei a vocês, durante a minha primeira vinda, que neste ano de um período de 16 meses, anunciado como um período de
desconstrução, este período de desconstrução é o pré-requisito necessário aos seus reencontros com a Luz.

 Compreendam bem que o período de desconstrução que, a partir desta noite, vai entrar completamente em atividade sobre este planeta e sobre
o conjunto deste sistema solar, não é nem uma punição, nem uma recompensa, mas é um justo retorno da Luz marcando o fim da dissociação

e o fim da experiência da encarnação.

Agora, eu lhes peço para prepararem-se interiormente aos momentos que vão se seguir.

Durante o conjunto deste período de tempo que nos é atribuído, nós iremos transformá-los de Portadores da Luz em Semeadores da Luz.

Vocês são, neste mundo, as sementes da eternidade nas quais vão se enraizar, se apoiar e se desenvolver a nova vida na nova dimensão.

Entretanto, o papel do Semeador da Luz é um papel de acordar e de despertar, não vocês, mas a totalidade dos Mestres ainda adormecidos,
iludidos pelos jogos do ego e pelos jogos da dissociação, não tendo ainda revelado o seu potencial.

As efusões de energia, as efusões do ultravioleta que eu estou retransmitindo, assim como os Conclaves, os Cenáculos, os Concílios, vão
permitir-lhes, durante esses períodos, neste período, como nos períodos posteriores, fazer desaparecer totalmente os véus da ignorância, os

véus da separação e os véus da ilusão.

A Luz vem iluminar, vem revelar.

Assim, a Fonte (ou o Pai, se vocês preferirem) fez o juramento a vocês, assim como vocês fizeram o juramento a Ela.

Vocês são filhos da Unidade, filhos da Lei do Um e é isso que, agora, entra em manifestação.

A minha intervenção começa.

... Efusão de energia ...

A transmissão da pressão da radiação do ultravioleta irá durar, como anunciado, 72 minutos.

Em meio mesmo a este período de tempo eu irei intervir em três ocasiões, durante tempos relativamente curtos, a fim de dar-lhes, de revelar a
vocês a verdade quanto ao que vocês são, quanto ao que vocês foram e quanto ao que vocês irão se tornar.

A revelação da verdade tornou-se possível pela ação da Graça, pela Comunhão entre as suas consciências e as nossas consciências, por
decreto da Fonte e pela Vontade de Bem da Luz.

A cada uma das minhas intervenções, bem como de outros intervenientes, nós os engajamos a voltar-se para o interior a fim de ignorar a
desconstrução do mundo, porque a solução, a chave da sua história, da sua alma, apenas pode se encontrar no interior de vocês, no momento

em que vocês fizerem calar toda a dualidade e a manifestação que ocupa a sua consciência de ser encarnado.

Vocês são os peregrinos da eternidade, vocês são os peregrinos da Unidade e vocês são, eu o repito, muito grandes Mestres tendo feito o
sacrifício do esquecimento da sua Divindade a fim de provar e de realizar que era possível, mesmo privados da Fonte e da Luz, retornar à Luz.

Aqueles de vocês, pelo mundo, que decidiram se unir a esta jornada e a este momento mais específico, vão avançar em grandes passos para o
caminho da sua autorrealização.

Nesse sentido, eu chamo esses períodos que vocês irão viver, e o período que vocês vivem, de Núpcias Celestes.

Na realidade, trata-se de momentos de alegria extrema, de alegria suprema, de alegria essencial que nenhum acontecimento exterior a vocês
deve empalidecer isso.

A força reside na revelação da sua Luz.

A sua força reside na transmissão desta Luz.

Assim seguem os mundos.

Do mesmo modo, através de uma assembleia e através de reuniões espirituais diversas oriundas das nossas diferentes dimensões unificadas,
nós vimos ao encontro de vocês.

Nós vimos regá-los na sua Fonte.

Nós vimos restabelecer a conexão com a sua Unidade, com a sua Divindade e com a sua Mestria.

Vocês são muito mais do que o que vocês ousam imaginar ou esperar.

Isso deve ser dito.

Isso deve ser percebido.

Isso deve ser revelado.

E isso deve ser manifestado.

A mestria, a ascensão, a Luz, são exatamente o que vocês são.

A ilusão, criada pelo seu juramento, termina irremediavelmente neste dia.

Evidentemente, as Luzes ainda não reveladas, as zonas de Sombra projetadas gradualmente e à medida das suas encarnações neste espaço
que vocês chamam de Terra, não vão desaparecer de um dia para o outro.

Independentemente dos acontecimentos ligados à minha Presença, em meio a este sistema solar, independentemente dos acontecimentos
ligados às irradiações da Luz, à pressão da radiação do ultravioleta, vocês apenas devem ter em mente a verdade final do que vocês são e do
que vocês irão descobrir, enfim, sobre a sua dimensão real, sobre a sua Unidade real e sobre o seu poder criador absoluto enquanto cocriador

deste universo particular.

***

Assim, almas humanas na encarnação, eu saúdo em vocês a Graça e a potência da sua jornada.

Eu saúdo em vocês os companheiros de viagem tendo escolhido caminhar na separação e na divisão a fim de reforçar a sua Luz interior.

Hoje, através desta efusão, desta radiação do ultravioleta, é-lhes oferecido o seu retorno à sua verdadeira realidade.

Independentemente dos acontecimentos das suas vidas materiais, pessoais, independentemente das alegrias ou das contrariedades podendo
ocorrer neste período de desconstrução, jamais esqueçam a sua Divindade, a sua mestria, a sua verdade e a sua Unidade.

A única verdade que vocês devem manter consciente na sua mente, na sua consciência, é esta: vocês são Filhos da Lei do Um, vocês são



Filhos do Eterno, vocês são pura Luz.

Somente os véus ligados ao seu juramento, desejado por certa necessidade evolutiva, conduziram a Terra a este estado de divisão, de
separação que vocês vivem e irão viver cada vez mais exteriormente.

Não se lamentem.

Contentem-se em ser a Luz que vocês são.

Contentem-se em retransmitir o que vocês recebem dos nossos Cenáculos, dos nossos Conclaves e das nossas reuniões.

Vocês irão se tornar Transmissores da Luz após terem revelado a sua dimensão.

As Núpcias Celestes correspondem aos reencontros celestes e cósmicos.

Isso se reflete pelo desaparecimento total e irremediável dos véus que os isolavam nesta dimensão.

 Vocês irão encontrar uma situação que é digna do seu status.

Entretanto, jamais julguem aqueles de vocês que ainda teriam necessidade de viver a experiência da sua separação e da separação.

Todos eles são também evoluídos e respeitáveis como vocês.

Eles são a mesma Luz, a mesma verdade e a mesma Fonte.

No entanto, algumas características da Luz interior deles não permitem revelá-la neste fim de ciclo.

É-lhes pedido insistentemente para não julgar, para não dirigir o olhar, qualquer que seja, mas simplesmente para continuar a amar, a irradiar a
Luz da qual vocês são os Portadores.

Essa é a condição absoluta e única para encontrar a totalidade do que vocês são, através das efusões, através do ultravioleta, através dos raios
de Luz que nós retransmitimos desde a Morada da Paz Suprema: Shantinilaya.

***

Pouco a pouco a memória do que vocês são, durante essas doze semanas de Comunhão e de Núpcias, será devolvida a vocês.

Os véus da ilusão, os véus da separatividade serão removidos um a um.

Vocês irão se tornar os Semeadores da Luz que irão semear a nova Terra e os novos Céus.

Contentem-se em viver isso.

Não busquem interferir, de maneira alguma, com os seus irmãos que, independentemente da causa, terão escolhido voltar, de maneira
temporária, as costas para a Luz porque, eu garanto a vocês, eles são exatamente os mesmos que vocês, mas, por razões que lhes são

próprias, eles têm necessidade ou eles têm desejo de reforçar ainda mais a sua mestria ascensional.

Assim como disse Cristo: “não julguem”.

Contentem-se em irradiar a Luz dessas Núpcias que nós vivemos.

Contentem-se em consagrar 72 minutos de cada semana a essas Núpcias.

Nós os convidamos, com toda a potência do nosso amor, a se juntarem cada vez mais numerosos a esta efusão de Luz especial que chega a
vocês, para vocês, mas também para o conjunto das formas de vida presentes na superfície e no interior deste sistema solar.

A confiança e o abandono que vocês manifestarem para com este apelo da Luz, para com essas Núpcias Celestes, irá lhes propiciar alegrias,
um estado interior, que nenhuma satisfação material que vocês conhecem pode se igualar a isso.

A fonte da alegria corresponde a esses momentos privilegiados de fusão.

A fonte da Luz vem acordar e despertar a sua Fonte.

O papel da Fonte é regar, irradiar, nutrir e iluminar.

Esse vai ser o papel de vocês, bem amados Mestres da Luz.

Esta é a primeira parte da minha revelação.

Nós iremos permanecer alguns instantes no silêncio a fim de acolher a onda da radiação que se intensifica agora.

... Efusão de energia ...

Almas humanas na encarnação, bem amados Mestres da Luz, eu lhes anunciei que, durante este ano e parte do próximo ano, vocês irão passar
de um governo humano a um governo espiritual, o que significa que vocês irão passar de um poder humano a um poder espiritual.

O poder humano ligado à personalidade, ligado ao ego, ligado à sociedade, deve se apagar diante do poder espiritual.

O que é o poder espiritual?

É esta influência direta da consciência da Luz em meio à sua consciência luminosa.

Ela se exprime sem passar pelas suas ferramentas habituais.

Ela necessita da total supressão de qualquer vestígio em vocês de poder humano, qualquer que seja e, em particular, do poder humano
exercido, de maneira controlada ou não, sobre um outro ser humano.

Sendo um ser de Luz, nenhum outro ser de Luz pode impor-lhes a sua vontade, o seu desejo ou a sua forma de persuasão.

Só o abandono à Luz, que é o poder espiritual, deve levar e dirigir a vida de vocês.

A partir do momento em que vocês tiverem compreendido, integrado e começado a viver isso, vocês irão se aperceber de que a Luz aumenta
em vocês.

O que acontece quando a Luz aumenta em vocês?

Vocês se tornam seres de alegria.

Vocês se tornam os Transmissores da Luz.

Vocês irão se aperceber então de que as emoções, os sinais da atividade do ego humano, atenuam-se e desaparecem progressivamente para
dar lugar a um estado de Graça ou a um estado de Alegria interior independente das suas próprias emoções e independente das suas próprias

circunstâncias de vida.

Em breve, a sua mestria irá se revelar a vocês mesmos.

A mestria não é o poder.

A mestria não é a coerção.



A mestria é o abandono e o desprendimento.

A mestria é também a confiança que vocês colocam para viver, com vocês, essas Núpcias Celestes durante o período de doze semanas que
verá as desconstruções intensificarem-se em um nível que vocês podem, somente agora, imaginar.

Nisso, vocês devem desenvolver a confiança, a total confiança no nosso apoio, nas nossas relações e nos nossos contatos porque a Luz não
pode causar qualquer mal, qualquer desarmonia naqueles que a aceitam.

***

Evidentemente, durante este período vocês arriscam viver períodos que vocês denominam, na sua linguagem: eliminação.

Não deem qualquer importância a isso.

 Contentem-se em receber a Luz e em retransmiti-la.

Esse é o seu caminho.

Essa é uma verdade essencial.

Nós sempre estivemos aí, separados de vocês pelos véus da ilusão e pelos véus da dissociação.

Este estado, de fato, termina, totalmente.

Dito de outra forma, a Luz, a ajuda de outros seres mais luminosos do que a alma humana encarnada, está à sua disposição, ao lado de vocês
para acompanhá-los (pela sua vibração, pela sua presença, pela sua potência, pela sua radiação) para ir totalmente para o seu Templo Interior,

em sua segurança interior e no ser de Luz que vocês são.

Vocês podem, e vocês devem, recorrer a nós.

Quando eu digo “a nós”, trata-se tanto da minha Presença, da minha Radiação, como da Presença e da Radiação do conjunto dos
Melquizedeques, do conjunto dos Anjos do Senhor e do conjunto das energias Arcangélicas.

Através do pedido, vocês reforçam as Núpcias Celestes.

Através do pedido, vocês irão reforçar a reunião à sua mestria, vocês irão reforçar o seu abandono à Luz.

Almas humanas em encarnação, essa é a segunda verdade.

Nós vivemos agora um segundo nível de efusão.

... Efusão de energia ...

Almas humanas na encarnação, bem amados Mestres da Luz, o desaparecimento dos véus da ilusão e da separação irá permitir-lhes viver em
consciência o seu futuro e o seu devir porque, a partir de um certo limiar de despertar da Luz em vocês, a ilusão do tempo desaparece.

O desaparecimento da ilusão do tempo irá lhes permitir compreender que a ascensão é uma transição e não uma morte porque, durante a
transição da ascensão, não há esquecimento, mas, muito pelo contrário, despertar total.

As imagens, as percepções, as sensações lhes serão reveladas à sua consciência desperta e irão lhes mostrar o seu futuro enquanto seres de
Luz, enquanto seres de Cristal ou enquanto seres de Diamante, segundo a sua dimensão anterior à descida na separação.

Essas visões, essas percepções, irão lhes permitir fazer aumentar a fé no seu futuro de Luz, independentemente dos acontecimentos
desagradáveis que as suas percepções humanas, que os seus sentidos humanos, irão deixar-se ver.

O que vocês verão deve ser considerado, simplesmente e de maneira justa, como acontecimentos ligados à penetração da Luz, em meio às
camadas mais densas do ser humano e da Terra.

Nenhuma força, eu repito, nenhuma força oposta à Luz pode se opor à Luz.

A Luz é irrevogavelmente a única vencedora da ilusão e da vida.

O resto são apenas projeções de medo, de apreensão e de angústia.

Certamente lógicas, compreensíveis e aceitáveis, pelo menos enquanto vocês não tiverem alcançado a fonte da Paz Suprema, ou seja, o seu
coração.

Vocês irão compreender, e vocês irão viver, o que vocês são (de maneira intermitente no início, como em um sonho e, progressivamente, de
maneira cada vez mais lúcida e concreta e real), a sua verdadeira dimensão.

Isso irá facilitar grandemente a estabilização da Luz em meio aos seus organismos, mas também o fenômeno da transição e o fenômeno da
ascensão.

Como vocês sabem, isso não é para agora, exceto para um contingente de almas humanas, Mestres realizados da Luz autêntica, que irão
decidir, voluntariamente, ascensionar sem o corpo.

O que vocês irão chamar de morte será para eles a Ressurreição.

Isso deve ocorrer, como vocês sabem, entre agora e o seu mês de junho.

Isso se tornou possível pela potência dos elementos que eu ativo e revelo sobre este mundo e nos outros mundos deste sistema solar.

Assim, não se trata de um período de luto, não se trata de um período de perda, mas de um período de alegria intensa para os seus irmãos e
irmãs que irão aceder, enfim, à sua eternidade e de maneira persistente.

Entretanto, a maioria de vocês, Mestres da Luz realizados ou em formação, deve, eu diria, beber o cálice até o final.

Isso não é uma punição, nem uma recompensa, mas nós precisamos dos Semeadores da Luz que vocês irão se tornar a fim de permitir a
ascensão dos seus irmãos e irmãs, humanos ou não, mas também para permitir a translação e a transição do conjunto deste sistema solar.

Sem vocês, nós nada podemos fazer.

Essa é uma verdade absoluta.

***

Assim, nós lhes pedimos, e nós iremos lhes pedir sem cessar, para nos chamar, para nos solicitar, não tanto para coisas sobre o plano
humano, mas, muito mais, para se comunicar conosco a fim de reforçar este período tão importante das suas Núpcias Celestes.

Isso é agora, isso começa hoje, isso não é em um ano, isso não é em dez anos, isso não é em uma geração, mas é agora e eu falo em tempo
humano e não em tempo espiritual.



Por quê?

Porque há uma concordância, pelo afluxo da Luz, entre o tempo espiritual muito distante do seu e o tempo humano.

O tempo humano e o tempo espiritual se encontram, para aqueles que o desejarem, para aqueles cujo momento do despertar e da realização
tiver chegado.

Quanto mais vocês forem numerosos participando dessas Núpcias Celestes semanais, mais vocês irão chegar a favorecer a transição e a
ascensão de um número maior.

Uma última vez, não se atrasem com o alarido do mundo que está chegando.

A Sombra jamais poderá vencer a mínima batalha.

Só a ilusão do tempo, só a ilusão da sua separação, pôde fazer crer que a Sombra existia.

Eles, pouco numerosos sobre este planeta, que dedicaram o seu destino à Sombra, estão ainda mais do que vocês no sentido do sacrifício.

Portanto, esses seres não devem ser julgados, nem condenados, mas simplesmente amados.

As Núpcias Celestes são também os momentos da revelação do Amor, da Unidade e da Luz.

Vocês são amados de toda eternidade porque vocês são Amor.

Mas, infelizmente, muitas almas humanas deixaram-se adormecer ainda mais pelas sirenes do prazer, qualquer que seja, e, isso, persiste há
muito tempo, nesse ciclo da humanidade.

Entretanto, tudo isso, ligado aos jogos de poder, aos jogos da ilusão, aos jogos que vocês chamam de Sombra, vai ser irremediavelmente
dissolvido pela potência do Amor e pela irradiação da morada da Paz Suprema.

***

O que vocês observam são, em linguagem metafórica, apenas as dores do parto e do nascimento.

Uma vez ocorrido o parto, vocês poderão olhar esses momentos com tranquilidade, com serenidade porque vocês irão se tornar, então, o que
vocês cessaram de ser, pelo juramento.

A hora das Núpcias, a hora dos reencontros é agora.

Vocês terão a impressão, no final deste período das Núpcias (que é como um período de gestação), a possibilidade, de viver de maneira muito
natural, ao mesmo tempo neste mundo (e então sobre este mundo), mas também no mundo futuro, no mundo de Luz onde a Sombra não pode

subsistir.

Este aprendizado da colocação precisamente em duas dimensões é também uma forma de educação e de mestria da sua nova Luz, revelada a
vocês mesmos.

Nossos dois próximos encontros, a fim de que, cada vez mais numerosos, os Portadores da Luz se juntem e se conectem, serão no dia 02 de
maio, à 15h30, e no dia 09 de maio, às 16h30.

Eu me calo, agora, durante alguns instantes, de novo, a fim de deixar ocorrer a efusão, a uma oitava superior, desta pressão da radiação do
ultravioleta.

Vocês devem acolher este presente e esta Luz no seu coração.

... Efusão de energia ...

Um último ponto: eu havia dito a vocês que a cada uma das minhas intervenções, doravante, eu irei revelar a vocês uma função de um dos seus
novos filamentos de DNA, ligados às doze virtudes da alma ou ainda ao que é chamado de doze estrelas de Maria.

A primeira estrela (ou o seu terceiro filamento de DNA) está ligada à lei de atração que vocês denominam Amor.

Passar de dois a três permite resolver a dualidade em uma nova Tri-Unidade.

A segunda estrela (ou o quarto filamento de DNA) está ligada ao abandono à Luz.

O abandono à Luz é a testemunha da sua fé e da sua fidelidade à Fonte e à Luz de quem vocês são parte integrante.

Este é o acordo com si mesmo.

Isso corresponde plenamente ao período que vocês vivem e, portanto, às Núpcias Celestes.

***

Nós iremos agora permanecer, no que se refere a vocês, vocês, aqui presentes, alguns instantes na transmissão da radiação do ultravioleta, no
silêncio.

Em seguida, eu irei lhes apresentar as minhas homenagens e eu irei deixá-los neste estado pelo tempo que lhes resta a cobrir.

Desde já, recebam toda a minha proteção, todo o Amor dos seres espirituais que trabalham para a emergência da Luz neste mundo.

Acolham.

... Efusão de energia ...

Onde vocês estiverem sobre a Terra, recebam proteção, bênção.

Vocês são a esperança do mundo, vocês são a Verdade em movimento.

Sejam abençoados e eu lhes digo, até o nosso próximo encontro.

Continuem a viver, agora, no silêncio, a transmissão da Morada da Paz Suprema.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu estava muito impaciente para vir vê-los e interagir com vocês, porque eu assisti, eu participei, como membro
afiliado (eu tenho minha carta de membro, não é?, da Ordem dos Melquisedeques), desta efusão da energia do
ultravioleta, desta pressão da radiação que, como lhes disse o Arcanjo, é verdadeiramente o início de suas
Núpcias Celestes e de suas redescobertas com a Luz.
Isso é extremamente importante.

Então, como sabem, eu intervenho, bastante, em suas preocupações espirituais, mas ligadas também à sua
evolução que é ainda material pelo momento.

Então, eu lhes transmito todo meu amor e, como de hábito, escuto a todas suas questões e vou ajudá-los a
avançar nesse caminho.
Aí está, caros amigos, eu os escuto imediatamente.

Questão: a que correspondem  os desconfortos que muitos sentiram nas pernas durante a efusão de energia
de Miguel de 25 de abril último?

Então, durante esta efusão da pressão da radiação do ultravioleta (vocês a chamem como quiserem, mas eu
creio que se vai chamá-la ultravioleta, é mais simples e corresponde realmente à realidade do que é essa
irradiação, mesmo se é colorida pelos diferentes Círculos e Cenáculos que intervêm), Miguel iniciou a ativação
de algumas virtudes específicas que estão ligadas às forças do abandono à Vontade da Fonte e do Pai.

Isso necessita uma desprogramação total ligada ao seu 2o chacra.

Ora, o 2o chacra (e o 1o chacra para alguns de vocês) corresponde naturalmente à parte inferior de seu corpo,
ou as duas pernas, ou uma perna, ou a outra.

O que você sentiu corresponde a esse trabalho ao nível dos fios de Luz de sua alma, ao nível de seus casulos
de Luz, mas também do 2o segundo chacra e, para alguns, do 1o chacra, que corresponde à vontade de vida,
mas também ao não abandono à Vontade da Luz.

Permitiu-se a vocês, através desta efusão, dirigi-los e facilitar-lhes, eu diria, o abandono à Luz, que é
fundamental para a sequência das diferentes etapas que vocês vão viver.

Questão: como aperfeiçoar esse processo?

Eu creio que as coisas as mais importantes já lhes foram dadas.

Vocês vão cada vez mais sentir as vibrações desta pressão do ultravioleta em sua cabeça.

Mas, quando sentem esta pressão que se torna importante, tentem encontrar um momento para dirigi-la ao
coração.

Para aqueles que sentem mais o coração, concentrem-se em seu coração.

Aí está, é tudo o que há a fazer.

Não há técnica específica ou individual com relação a isso.

Não se esqueçam também, é um pequeno aborrecimento (talvez não para todos), mas vocês devem esperar
ter pequenos problemas dentários, porque o 2o chacra é diretamente ligado à eliminação cármica ao nível dos
dentes.

Portanto, será necessário não se inquietarem se tiverem pequenos aborrecimentos para tratar (obviamente, de
maneira energética) os dutos energéticos desses dentes se, todavia, isso se manifeste.

Não é uma obrigação, sobretudo para aqueles que já realizaram o trabalho de ir e vir da Luz ao nível do canal
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mediano, desde o 7o chacra até o 1o chacra.

Mas, para aqueles que não tiveram esta oportunidade (porque são mais recém-chegados, eu diria, nesse
processo) de descer até o despertar do Kundalini, necessariamente a ativação do 2o chacra pode se traduzir
por reações de problemas ao nível dos dutos dentários.

Questão: para os problemas dentários, você tem recomendações?

Ao nível energético, não, é um trabalho de especialista aí, mas que necessita um suporte mecânico e
energético ao nível dos dutos dentários afetados.

Mas são inconvenientes que, de qualquer modo, mesmo se não forem tratados, resolvem-se por si.

Como vocês chamam isso?, quando vocês têm pus nas gengivas?
Será como aqueles que evacuam carmas há vários anos onde, aí, havia cistos ao nível das raízes dos dentes,
que eram muito mais graves.
Aí, são muitas dores, gengivites e eliminação de dentes, categoricamente.

Questão: isso pode também ter um impacto nas ATM, as articulações da mandíbula?

Sim, é a mesma região, é claro.
Tudo o que é ligado à abertura da boca é ligado aos dentes e, obviamente, às articulações das mandíbulas.

Questão: por que algumas pessoas não sentiram desconforto nas pernas?

Isso quer dizer, certamente, que o segundo chacra não tem necessidade, pelo momento, de se fazer sentir
com relação ao abandono, ou porque o trabalho já está feito, ou porque ele se fará quando de uma adição de
uma nova vibração nas semanas que vêm.

Questão: e se o desconforto foi em uma única perna?

A perna direita corresponde ao segundo chacra.
A perna esquerda corresponde ao primeiro chacra.

Portanto, seu centro de poder do primeiro chacra está em desequilíbrio com relação ao seu segundo chacra.

Isso quer dizer que há, em algum lugar em você, medos que estão ligados ao poder humano que você não
ousou assumir durante a vida material.
Questão: Miguel falou da ascensão dos humanos e dos não humanos.

Parece-me que, sobre a Terra, há humanos e não humanos.

Questão : você fala dos animais?

De algumas classes de animais que estão prontos para serem individualizados, mas também alguns animais
que são sentinelas e vigias, que são seres de dimensões bem além de sua dimensão (e da minha, mesmo) e
que vão retornar no domínio deles.

Questão: quais são esses vigias e esses sentinelas?

Há várias espécies.
A maior parte dos mamíferos marinhos, é claro.

Questão: poderia desenvolver ?

Não.
Isso não tem qualquer interesse além da curiosidade.

Questão: eu me inquieto, com relação ao que vem, de saber meus parentes afastados.

Caro amigo, não há sofrimentos a ter.
Progressivamente e à medida das semanas, certo número de virtudes (que eu não posso desenvolver agora,
mas que estão ligadas, de um lado, ao que vocês chamam hereditariedade, e, de outro lado, ao que vocês
chamam relações afetivas, mesmo positivas) vai fazer dissolverem-se as relações.

Isso não quer dizer que vocês vão perder de vista as pessoas que vocês amam, que vocês colocaram no
mundo, ou que os acompanham, mas simplesmente vocês viverão uma relação de alma a alma, totalmente
desembaraçada do fato de não se ver, de não se tocar, de não se beijar, de não se falar, porque vocês viverão
o fato de que vocês não estarão mais separados.



Enquanto que hoje pode-se dizer que as maiores separações não se encontram entre os desconhecidos, elas
se encontram, é claro, na família.

Portanto, é preciso, como se diz, ter confiança no que vem e no que é.

Quest ão: neste período específico, como fazer quando não se sabe mais onde se está, não se tem mais
vontade de nada e se é incapaz de organizar o apartamento?

Bem, isso faz parte da grande lição de ontem, de Miguel.

Para alguns seres que se sentem na incapacidade de levar a efeito suas tarefas quotidianas profissionais,
afetivas, sociais e outras, isso assinala, para eles, um momento necessário de interioridade.

Não há obstáculos (social, financeiro, emocional) que se atenha diante da voltade da alma.
Então, é preciso ir no sentido deste abandono.
Porque, mesmo se lhes pareça catastrófico, a um dado momento, não ir trabalhar, imaginar não regressar uma
noite para casa, se você aceita a pressão de sua alma para fazer isso e você vai você vai no sentido do que há
a fazer para se liberarar disso, você constatará com extrema rapidez que é muito mais fácil.

É sempre o primeiro passo que é o mais duro, porque ele está ligado às suas convenções e aos seus
comportamentos mentais, sociais etc..

Questão: a doação de órgãos é compatível com uma evolução espiritual, e nossos órgãos podem permanecer
sobre a Terra quando nós a deixamos?

Vocês não são proprietários de seus órgãos, sobretudo quando morrem, não é?
Isso não tem qualquer espécie de importância.

Efetivamente, existem casos em que transplantes de órgãos podem se acompanhar da persistência de
fragmentos da personalidade da pessoa que morreu.
É por isso que aquilo que permanece é incômodo, não para quem morre.

Entretanto, vocês podem ter um transplante de algo, não é isso que vai incomodá-los para ir para a Luz.
Isso pode apenas perturbar algumas funções ao nível dos casulos de Luz.

Questão: mas para quem é apegado ao corpo, no momento de morrer, não é ainda um laço a mais com a vida?

Não.
Absolutamente não.

Tudo isso faz parte das crenças que eram ainda, talvez, válidas em minha vida, mas não mais hoje.

A distorção, o afrouxamento dos laços com a matéria, tornam-se cada vez mais importantes.

Nós os preparamos na suavidade, para vocês, consciências humanas (mas não para a Terra), para viverem
este abandono da matéria de modo suave e progressivo.

Portanto, não há riscos hoje.

Questão: o que é do desaparecimento massivo dos insetos polinizadores e como remediar isso?

Não é para remediar.

As abelhas são chamadas as servas do Senhor.
Elas fazem parte de um plano evolutivo preciso que era semear a vida sobre a Terra, difundir a reprodução da
Terra.

Mas é agora, como vocês sabem, em vias de se concluir.
Portanto, a missão delas terminou.

Não se esqueçam que, frente a um evento que, em sua dimensão, lhes parece terrível (e, sobretudo, neste
período em que a Luz é onipresente, ainda que vocês não a vejam sempre), o que vocês vivem como algo de
dramático é uma liberação, e nada mais.

É seu olhar que deve mudar sobre as coisas, mas não a realidade das coisas.

Questão: como fazer quando nossos parentes não estão no mesmo caminho?

É infelizmente o caso de muitas famílias e casais e de muitos irmãos e irmãs também.

Cada um tem seu caminho.



Vocês não podem conduzir ninguém pela persuação intelectual ou afetiva.

Vocês apenas poderão conduzir as pessoas para a Luz através de seu próprio comportamento e de sua
própria Luz, mas certamente não através das palavras ou das preconizações.

Em contrapartida, informar, hoje, tornou-se capital e vários de vocês, aqui presentes ou em outros lugares,
sentem a necessidade e a urgência de informar, a despeito de serem tomados por loucos.
Isso não é importante.

O importante é que o humano, qualquer que seja sua evolução, seja informado.

Isso não quer dizer que ele escolherá a Luz, mas isso quer dizer que, em algum lugar, a consciência dele
guardará esta informação no momento vindo, e isso é capital.

Mas haverá sempre seres humanos que recusarão ver a verdade de frente e vocês ali nada poderão,
absolutamente.

Lembrem-se do que eu lhes disse: vocês não têm que ditar ou querer o que quer que seja com relação aos
seus descendentes ou ascendentes, porque é a liberdade deles a mais absoluta continuar a experiência da
encarnação, ou porque eles são muito mais evoluídos do que vocês e eles servirão de grandes Guias nas
próximas dimensões divididas, ou porque eles decidiram fazer outro caminho.
  
Lembrem-se de que no final, tudo está bem, não há que ter medo do que quer que seja.

Pelo momento, vocês reagem com relação aos laços de filiação, vocês reagem com relação aos apegos.
Esses apegos vão se dissolver.

Vocês encararão, mesmo os mais próximos como sua prole, como almas e não mais como seus filhos ou seus
pais.
E isso está a caminho.
E é uma realidade que não é simplesmente uma ideia ou um conceito.
É uma realidade verdadeira e real e total na manifestação, no comportamento e na consciência.

Questão: então é uma forma de exemplo que é preciso dar ?

É o único comportamento possível, é claro, porque se você aborda alguém que você conhece (ou que não
conhece) e fala-lhe do que você vive, você arrisca verdadeiramente ser tomado por louco porque, no raciocínio
daquela pessoa, você é louco, e ela terá razão, porque ela não vive a mesma realidade que você.

Então, é apenas através da informação neutra e de seu estado de ser, e de sua qualidade de ser e de
transparência que isso se põe num canto da consciência e, no momento vindo, em um momento ulterior, a
tomada de consciência se faz.

Lembrem-se: quanto mais vocês forem numerosos a terem consciência, a estarem informados do que
acontece realmente, mais será fácil para todo o mundo.

Questão: como se articula a evolução de alguém que está na recusa de encarnação com a difusão das virtudes
por Miguel nas semanas que vêm?

Como os fios de Luz permaneceram em outros planos da alma, em outros planos dimensionais, não há
possibilidade de estabelecer um contato em uma nova virtude enquanto a união dos fios não é realizada.

Há duas coisas diferentes: há a união dos fios, dos 24 fios de Luz que unem a alma com os complexos
superiores (alma/espírito), mas há também a ativação desses fios de Luz que é outro processo.

Vocês apenas podem viver a ativação se os fios estão presentes, é claro.

Outros seres humanos realizarão essas virtudes durante o período da efusão Micaélica, não unicamente
durante os Casamentos Celestes, mas também até o final da intervenção Micaélica.

A única coisa importante é compreender que vocês têm até o final de junho, independentemente das 12
virtudes, para penetrar em seu santuário interior, ou seja, acender sua lâmpada interior ao nível do coração.

Questão: pode haver uma forma de «rattrapage» desses fios?

A questão é muito ambígua.
O que quer dizer «rattrapage»?

Questão: pode-se superar rapidamente uma recusa de encarnação para ativar esses fios?



Eles não podem ser ativados enquanto não estão aí.
Como vocês querem ativar algo que não está ligado?
É como se você pressionasse um botão para acender a luz, mas não há fio elétrico entre o botão e a lâmpada.

Questão: como então reativar esses fios?

Giramos em círculo aí.
A questão é muito simples: é preciso, primeiro, reativar os fios, a descida dos fios.
Depois, a ativação será possível.

A partir do momento em que os fios estão restabelecidos, se o destino da alma é viver, sob uma forma ou
outra, a ascensão, isso se realizará.

As pessoas que se reúnem à energia Micaélica, à energia dos Cenáculos, dos Conclaves e dos Anjos do
Senhor, são trabalhadores preciosos, mas isso não quer dizer que aqueles que não trabalham estejam
abandonados à sua sorte.

Questão: cada intervenção de Miguel vai ativar essas virtudes ao nível global, terrestre?

Sim.

Questão: então cada um pode lançar mão desta espécie de reserva global, mas a seu ritmo?

Sim.

Questão: que fazer para as pessoas que pedem conselho?

Os conselhos...
O mais importante para as pessoas que não conhecem a energia, que não conhecem as dimensões espirituais,
é o trabalho de meditação e de alinhamento.

Essas pessoas que não conhecem nada poderão, talvez, sentir a pressão do ultravioleta, mas, o mais
importante, é encontrar o coração antes de qualquer coisa porque, no coração, qualquer que seja seu destino,
qualquer que seja seu caminho, quaisquer que sejam suas escolhas, todo estará bem.

E o que nós queremos, de lá onde estamos, é que o máximo de seres humanos viva o que vem em
consciência e no alinhamento interior.

Lembrem-se do que lhes disse o Arcanjo: talvez muitos seres humanos que não escolheram a ascensão
possam ser muito mais evoluídos do que vocês.
Vocês não sabem disso, e isso lhes será ocultado todo o tempo.

As relações da humanidade encarnada devem ser relações de coração e não devem ser condicionadas,
sobretudo para os seres despertos, com relação aos apegos, com relação às linhagens, e com relação às
evoluções.

Portanto, o único conselho a dar é o coração.

Então, vocês têm Mestre Ram, e vocês têm outras informações para ir para o coração.
E ir para o coração não é um ato intelectual, é um ato da consciência, não é de modo algum a mesma coisa.

Estar no coração intelectualmente é simplesmente se dar boa consciência, mas não é a consciência do
coração.

Questão: quando se tiver ascensionado, teremos a consciência total?

Sim, total.
Alguns de vocês sobre a Terra, e mesmo aqui, começam a experimentar fusões de consciência com outras
realidades.
Esse será seu lote quotidiano.

Mas, para alguns, isso se faz mais rapidamente, porque estão habituados a isso, os contatos, e outros estão
mortos de medo, apesar do que eles querem.

Então, é preciso ir cada um no seu ritmo, em função da possibilidade da energia e da consciência que é a sua.

Questão: qual é a diferença entre os seres de Cristal, de Luz e de Diamante?

Trata-se de qualidades vibratórias diferentes onde, quando se fala de corpo de Luz, de corpo de Cristal ou de
corpo de Diamante, isso significa certa corporeidade e certo antropomorfismo, o que não existe mais a partir
de certo estado dimensional onde toda referência à história passada deste Espírito não existe mais sob forma



visual ou vibratória, porque foi transcendida.

Esse foi o caso quando da fusão de linhagens, por exemplo, como Mestre Ram ou como meu Mestre Bença.

Questão: isso corresponde a uma dimensão específica?

Totalmente.

Corpo de Luz, 4ª dimensão.
Corpo de Cristal, 11ª dimensão.
Corpo de Diamante, 18ª dimensão.

O Corpo de Cristal corresponde à dimensão dos Elohim.
O Corpo de Diamante corresponde à dimensão dos Devas ou Lipikas Cármicos ou Melquisedeques, também,
conforme a filiação.

Para além daí, vocês entram nas esferas em que não pode mais haver manifestações antropomórficas,
humanóides ou não humanóides.
Vocês entram nas figuras geométricas, mas que não lhes concerne.
Vocês o verão quando estiverem do outro lado.
Portanto, a nada serve encherem a cabeça com tudo isso.

Questão: poderia desenvolver as virtudes do Amor-atração e do abandono, que Miguel citou em 25 de abril?

Não, é por uma razão precisa que isso não foi desenvolvido.
Porque anuncia uma palavra, essa palavra é essencial.

Lembrem-se de que ele substituiu Amor por atração, que ele falou de abandono.
Ele falará de confiança.
Ele falará também de outras coisas.

Mas cada um compreende com o filtro do mental, o abandono.

Mas Miguel bem lhes disse que eram energias, não é?, uma vez que vocês as sentem impactarem-se em
vocês.

Portanto, querer explicações é retornar ao nível do mental.
Portanto, contentem-se em esperar o momento oportuno, quando a maioria dessas novas virtudes será ativada.

_____________________
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/


Nota:
Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem

ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos
permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.

O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas
às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.

Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada
neste dia.

Você pode participar deste acompanhamento:
- Onde quer que você esteja,

- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),
- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),

- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à
sua conveniência entre esses 72 minutos),

- No dia e na hora (francesa) indicados,
- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no sábado 09 de maio às 16h:30

(hora francesa),
- Para lembrar, a integração precedente aconteceu no sábado 25 de abril ( primeira etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 2ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu venho acompanhado dos Cenáculos e dos Anjos que retransmitem, comigo, a energia da Luz central, a energia do Pai.

Inicialmente, eu gostaria de transmitir-lhes da parte do conjunto dos seres luminosos que transmitem as radiações do ultravioleta, todas as
homenagens, todas as saudações, todo o nosso Amor, a fim de incentivá-los a juntar-se a nós, sempre ainda mais numerosos, a fim de tornar-

se, além dos Mestres escondidos que vocês são, os Transmissores da Luz, os Semeadores da Luz e os Despertos da Nova Terra.

Que assim seja.

Eu venho de novo, mais particularmente acompanhado do Senhor do Karma encarregado da sua humanidade, a fim de revelar-lhes um pouco
mais, durante esta fase da efusão da pressão do ultravioleta, e de continuar a revelar-lhes uma série de ensinamentos sobre a sua história,

sobre o seu devir e sobre o seu futuro que é agora.

Vocês são abençoados.

Nós iremos primeiramente, todos juntos, onde vocês estiverem sobre este planeta, acolher a primeira parte da efusão deste dia.

Eu os lembro de que vocês estão no segundo encontro das suas Núpcias Celestes.

As Núpcias Celestes são os seus reencontros, e os nossos reencontros, em meio à grande fraternidade, em meio aos mundos unificados e à
saída de vocês dos mundos dissociados e divididos.

Nisso, nós os acolhemos, como vocês nos acolhem, a fim de ajudar o conjunto dos seus irmãos e irmãs, o conjunto das vidas da superfície e
da Intraterra, a aceitar e a viver a integração e a ascensão do seu mundo e deste sistema solar em meio à Unidade.

Novamente, nós os abençoamos e nós começamos.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz autêntica, bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos do Único, a hora é agora para o final da sua dissociação.
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Na realidade, para a maior parte de vocês, vocês percorreram este ciclo da humanidade em estado dissociado.

Isso eu expliquei a vocês.

Mas eis que chega a hora do seu novo nascimento, o fim da sua dissociação e a abertura do seu Templo Interior.

Isso é para agora.

Quando eu digo “agora” isso corresponde ao seu tempo terrestre deste dia.

Durante a próxima efusão da radiação do ultravioleta, que irá nos levar à data de 09 de maio, vocês irão viver o novo nascimento, a abertura do
seu Templo Interior e o final real da sua dissociação nos fins deste mundo enquanto continuando a ser os Trabalhadores da Luz e, antes de

tudo, os Semeadores, os Divulgadores, da Luz do Pai.

Hoje, eu irei lhes revelar uma série de elementos em relação com esta terceira etapa ligada ao final da sua dissociação que corresponde à
realização, em meio ao seu plexo solar, do seu Si Unidade previamente ao seu retorno à Unidade.

O Si Unidade é o fim do seu estado de dissociação que deve permitir-lhes, em meio a esta realidade densa, abrir os olhos e, sobretudo, abrir o
seu coração à vontade da Unidade, à vontade do Pai e à vontade das Hierarquias que os acompanham doravante a cada minuto da sua vida.

Vocês serão, a cada emissão da radiação do ultravioleta, a cada efusão, cada vez mais numerosos a unir-se a nós e a unir-se a vocês.

Isso, para o maior bem deste planeta e dos seres humanos no caminho.

O Si Unidade é a reintegração da sua dissociação em meio mesmo à sua personalidade.

Isso corresponde ao fim da sua personalidade dissociada que cada uma das partes tinha que funcionar por si só, sem dar conta das outras
partes.

Essa é uma etapa importante e primordial a fim de permitir-lhes, solenemente, encontrar a sua herança de Unidade e de Divindade.

Conforme eu lhes disse, esta virtude corresponde à terceira estrela.

Esta terceira estrela é a etapa indispensável à abertura do seu Templo Interior.

Vocês vivem então, aceleradamente, durante os setes dias que vão se seguir, as primícias e os preparativos do seu renascimento à sua
Divindade.

As Núpcias Celestes revelam-se e irão se revelar a cada dia e a cada minuto da sua vida, de maneira mais lúcida, em meio à sua humanidade,
em meio à sua densidade.

Para isso, vocês não devem deixar se aproximar ou mesmo se tocar pelos elementos de medo podendo ser destilados tanto pelo seu ambiente
como pela humanidade no seu conjunto que tem medo desse momento que está vindo.

Entretanto, esse momento está inscrito de toda eternidade.

É aquele que é temido e tão aguardado.

Ele marca a irrupção em meio à sua dissociação da totalidade do que eu chamei de governo espiritual.

Os governos humanos devem se apagar ou desaparecer diante da força, da potência e do Amor da Luz.

Não pode ser de outra forma.

Então, é pedido a vocês, e isso irá se tornar possível pelo retorno ao seu Si Unidade, para evitar gerar o medo, gerar a dúvida, porque isso nutre
outra coisa do que a Luz.

Vocês são Mestres da Luz.

Nenhuma sombra pode afetar doravante o seu encaminhamento espiritual.

Todos nós, aqui presentes, estamos seguros da nossa inabalável Presença, da nossa inabalável Proteção, do nosso inabalável Amor, para os
tempos que estão chegando.

A desconstrução do mundo vai atingir o seu apogeu entre agora e o final do seu verão (inverno, no hemisfério sul).

Não se preocupem com o que se desconstrói.

Contentem-se, vocês, em reconstruir-se, em reunificar-se.

Só isso tem importância.

Só isso é primordial.

Só isso irá reforçar a sua conexão com a Unidade.

Segunda parte da efusão do ultravioleta deste dia durante um tempo muito mais longo.

Nesta efusão nós iremos começar a fazer penetrar o ultravioleta, presente na sua cabeça, no nível dos centros de energia superiores, no interior
do seu coração.

... Efusão de energia ...

Eu retomo a palavra.

Bem amados Mestres da Luz, Filhos da Lei do Um, Filhos da Unidade, o fim da dissociação e o retorno ao seu Si Unidade revelam-se e se
desvendam em meio ao seu plexo solar a fim de pacificar definitivamente o que vocês chamam de seus estados emocionais ligados e induzidos

pela dissociação.

É o momento em que a personalidade remete-se à alma a fim de trabalhar no mesmo sentido que é a Glória da Luz e da Unidade.

O Si Unidade, o fim desta dissociação, é o requisito final à abertura do seu Templo Interior e do renascimento na semana seguinte.

Bem amados Filhos da Lei do Um, o fim desta dissociação marca, para vocês, a aquisição de uma nova força que é o abandono à Luz, o
abandono à vontade do Pai, o abandono à sua Divindade.

Em meio a este abandono à sua Divindade, nenhum medo pode existir, nenhuma tristeza pode existir, nenhuma raiva pode existir.

Só a alegria inefável dos reencontros com vocês mesmos irá nascer e se fortalecer, gradualmente e à medida dos seus dias e das suas
semanas.

Os acontecimentos da desconstrução do mundo são uma obrigação, mas, pela multidão que vocês são retransmitindo esta Luz, nós
esperamos que uma multidão ainda mais numerosa de almas humanas na encarnação será capaz de viver e de realizar isso.

Vocês estão aí para isso.

Nós estamos aí para isso.

Bem amados Filhos da Luz, eu lhes peço para recolher a efusão, em meio, agora, ao seu plexo solar.

... Efusão de energia ...



Eu me dirijo a todos, tendo já se juntado a nós, ou que irão se juntar a nós nas próximas semanas, vocês são os Portadores da Luz, os
Semeadores da Luz.

Doravante, vocês encontram a sua família em meio à fraternidade universal galáctica.

Doravante, gradualmente e à medida dos seus dias e das suas noites, vocês serão regados, alimentados na Fonte.

Vocês irão encontrar, gradualmente e à medida do tempo que transcorre, o sentido do seu destino, o sentido do seu caminho, o sentido da sua
Unidade e o sentido da sua Divindade.

Isso está a caminho.

E isso é.

... Efusão de energia ...

Neste dia nasceu a terceira estrela de Maria, correspondendo, em meio ao seu campo biológico em formação, ao seu quinto filamento de DNA.

O sexto filamento que irá nascer na próxima semana é o pivô central e o elemento fundamental do retorno à sua Divindade, mas isso lhes será
revelado no devido tempo e no momento oportuno.

O que lhes cabe, doravante, é estar alinhados com a sua Fonte, sentindo mais frequentemente o máximo possível, a pressão do ultravioleta em
meio ao seu centro de energia superior e levar esta radiação ao meio do seu ser no peito, mas também no seu plexo solar.

O retorno ao Si Unidade é um momento que eu qualificaria de mágico nesse sentido que lhes será permitido compreender que,
independentemente das provas deste mundo, independentemente das provas impostas por aqueles que recusam a Unidade, a sua capacidade

para permanecer na Unidade, na Integridade e na Luz será acentuada.

A dissociação entre os seus planos e os nossos planos tende a desaparecer.

Disso vocês sabem.

Mas por intermédio desse retorno ao seu Si Unidade, nunca a comunicação teria sido tão fácil.

Muitos seres humanos na superfície deste mundo irão se aperceber de que eles podem se comunicar conosco, sob uma forma ou outra,
beneficiar-se da nossa influência, da nossa radiação.

A era da comunhão, a era da revelação chegou.

Vocês entram em um período propício ao estabelecimento desta nova conexão, desta reconexão a fim de lhes permitir preparar-se ativamente,
todos vocês que já nos seguem, mas também de preparar ativamente o conjunto deste planeta, o conjunto das suas formas de vida, para viver a

sua ascensão ou outra coisa, se isso for o seu caminho.

Entretanto, a alegria, a fluidez, a serenidade, é o elemento principal do seu destino.

Vocês se tornam os Semeadores e os Transmissores da Luz.

Assim, gradualmente e à medida da desconstrução deste mundo, o seu ancoramento em meio ao seu novo Si Unidade, previamente à abertura
do seu Templo Interior irá permitir, àqueles de vocês que ainda duvidam, reunir-se em meio a esta fraternidade universal e galáctica.

Nós iremos festejar, dentro de uma semana, o retorno total do Governo Espiritual.

Assim é.

Nós prosseguimos a efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Unidade, gradualmente e à medida que vocês revelarem o seu Si Unidade, gradualmente e à medida que o seu Templo
Interior se revelar, é preciso esperar resistências e oposições vindo do exterior.

Novamente, é pedido a vocês para não se opor à oposição.

Vocês fariam o jogo da dualidade, mas, muito pelo contrário, para reforçar o final da sua dissociação e do seu retorno à Unidade porque
somente a Luz que vocês irão irradiar será capaz de iluminar a Sombra que se manifesta.

Eu quero lhes dizer que nenhuma emoção, nenhuma opressão exterior poderá fazê-los sair do seu estado de Unidade e do seu Templo Interior.

Isso são apenas construções ligadas à oposição à Luz que estão associadas ao medo da Luz.

Vocês devem bem compreender que quando lhes é pedido para não julgar, é-lhes pedido unicamente para fortalecer a sua Luz, a sua Unidade,
a sua Verdade, porque a sua arma mais potente situa-se nesse nível e em parte alguma de outros lugares.

Vocês passam irremediavelmente sob o Governo Espiritual.

Isso significa que lhes é dado o pleno poder sobre si mesmo, sobre o seu Si Unidade e sobre o seu Templo Interior.

Isso está associado à sua construção de Luz que pode se manifestar como uma desconstrução do que não é da Luz.

Mas o seu papel, o seu caminho, o seu futuro, não é se preocupar com isso.

Dia após dia, noite após noite, a pressão da radiação do ultravioleta em meio à suas estruturas ativa e vai ativar em vocês uma força nova, uma
Luz nova, uma infalibilidade nova e um estado de ser totalmente novo, enquanto guardando, por enquanto, este corpo de manifestação que irá

nos servir, a nós, Conclaves, Cenáculos, Arcanjos e Anjos, para sempre mais imprimir a nossa marca de Luz em meio a este mundo em
processo de formação da Luz.

... Efusão de energia ...

A realização do seu Si Unidade vai fazê-los descobrir que vocês são seres inalteráveis, inquebrantáveis e da fé a mais total.

Nenhuma emoção ligada à dissolução poderá, em um tempo muito próximo, atingir-nos ou perturbar-nos.

Nós estamos orgulhosos e nós estamos felizes em contar com vocês em meio à Luz para a revelação da Luz e para o estabelecimento da Luz
nesta dimensão e na nova dimensão a chegar.

... Efusão de energia ...

Vocês constituem, todos vocês que se uniram a nós, e todos aqueles que irão se unir a nós dentro de muito pouco tempo, uma rede de Luz.



Essa rede de Luz tem por nome Fraternidade autêntica.

Isso implica em uma série de reajustes no nível da vida de vocês, no nível dos agrupamentos de pessoas e de intenções a fim de que por toda
parte sobre a Terra se manifestem as Fogueiras de Luz que levarão a ancorar, de maneira um pouco mais firme, esta Luz.

... Efusão de energia ...

A revelação do seu Si Unidade vai fazê-los descobrir a Alegria de viver no interior de vocês mesmos, sem oposições, sem contradições e sem
comportamentos anormais.

O conjunto da vida de vocês deve tender a se harmonizar com a Luz, no seu futuro, no seu objetivo e no que vocês são.

... Efusão de energia ...

Enquanto Portadores da Luz, Semeadores e Transmissores da Luz, vocês devem anunciar o reino da Luz não tanto através das palavras, mas,
sobretudo, graças aos comportamentos do seu Si Unidade encontrado, à sua radiação, à sua esperança, à sua fé manifestada na Luz e no

futuro desta Terra.

... Efusão de energia ...

Vocês irão aprender, graças à revelação do seu Si Unidade, o que é a alegria interior, aquela que não depende de qualquer circunstância exterior
da vida de vocês, mas cuja origem provém realmente do seu alinhamento com a Fonte e da sua subordinação a esta Fonte que é Amor, Luz,

que é a Luz do Pai e a vontade do Pai.

Em estado de confiança vocês irão descobrir um estado de certeza que poucos de vocês experimentaram até então, exceto em alguns
momentos privilegiados.

Os Portadores de Luz que vocês são vão se tornar seres de certeza, seres de humildade e seres de grandeza.

Jamais se esqueçam das palavras de Cristo, como Ele as pronunciou: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar de novo
como uma criança”, ou seja, abandonar a sua vontade própria à vontade do Pai.

Essa é a condição da sua beatitude, do seu êxtase e da sua reunificação à Luz, se tal for o seu desejo.

... Efusão de energia ...

Um último ponto antes de deixá-los viver o fim da efusão do ultravioleta no silêncio: durante esta semana em que vocês irão revelar o seu Si
Unidade, vocês irão se aperceber de que uma série de manifestações energéticas e vibratórias inéditas, em meio aos seus organismos físicos e

às suas estruturas sutis, irão emergir.

Elas pertencem à realização deste Si Unidade e à pré-abertura do seu Templo Interior.

Isso não deve de forma alguma alarmá-los, mas, pelo contrário, regozijá-los na certeza da verdade do caminho cumprido e que resta a cumprir.

Assim, eu os deixo agora continuar, no silêncio, a efusão da radiação, a fim de acolher esta Luz e de retransmiti-la ao conjunto deste planeta.

Vocês são abençoados.

Eu lhes dou a minha proteção irremediável e a proteção de toda a fraternidade universal galáctica.

Sejam abençoados.

... Efusão de energia ...

Eu voltarei no final da sua efusão e somente para responder às perguntas que vocês fizerem em relação ao que eu acabo de dizer a vocês.

Eu os deixo em silêncio até o final da efusão.

... Efusão de energia ...

***

Pergunta: você poderia desenvolver sobre o que você chama de Si Unidade?

O Si está ligado à sua percepção do que vocês são.

Poderíamos falar do pequeno si, ligado à personalidade e do Si autêntico, ligado ao coração.

Estando em um mundo dissociado, aqueles que pretendem, através da ferramenta mental ou da ferramenta perceptiva, chegar ao Si, apenas
chegam ao pequeno si.

O Si autêntico está ligado à abertura do que vocês chamam de chakra do coração.

O Si de que falo é a junção do pequeno si e do Si autêntico realizada na Unidade, ou seja, alinhado, não tanto no estágio do coração, mas no
nível do seu plexo solar.

Ou seja, há uma percepção, a compreensão e a integração do pequeno si e do Si autêntico em meio ao seu mundo dissociado e à sua
dimensão dissociada do seu plexo solar.

Isso lhes permite, por tempos relativamente curtos, manifestar a potência da Luz, a potência do Verbo e a potência da Verdade, em meio à sua
manifestação dual.

***



Pergunta: durante a sua última intervenção, você falou das virtudes Amor/Atração e Abandono, o que isso é hoje?

Esta virtude, ligada à ativação do quinto filamento de DNA, corresponde a uma virtude que eu chamei de Si Unidade.

Isso corresponde à capacidade de uma forma de vida para manifestar a Divindade em meio aos mundos dissociados.

Isso corresponde a uma escala muito mais ampla que eu chamei de desconstrução a fim de permitir a construção da Luz.

A virtude inerente a isso será qualificada e desenvolvida durante a minha próxima intervenção, se vocês bem o quiserem.

***

Pergunta: quais efeitos nós podemos esperar depois da sua intervenção?

Isso vai corresponder a um período em que vocês irão descobrir que vocês podem funcionar, no nível de uma personalidade encarnada e
integrada manifestando, em sua vida, a Unidade.

E isso para todos os atos da sua vida e não unicamente nos momentos de retorno em meio ao seu coração.

Algumas manifestações emocionais poderão então ocorrer a fim de permitir a eliminação de algumas formas de emoções que bloqueiam ou
que limitam o acesso a este Si Unidade.

***

Pergunta: o que é que dificulta a crescente facilidade dos acessos aos planos ditos superiores?

O próprio fato de não ter realizado o Si Unidade.

A abertura do que vocês denominam chakra do coração não lhes permite, no entanto, ter um acesso consciente com as outras dimensões.

Isso se torna possível ao mesmo tempo pela recepção da Luz pelos chakras superiores, pela abertura do coração e pela transformação pela
Luz do seu plexo solar.

***

Pergunta: como melhor acompanhar esta transformação do plexo solar?

Ao se darem momentos de realinhamento quando vocês sentirem a energia do ultravioleta independentemente da sua efusão em datas
precisas.

Esta energia, manifestando-se sob forma de vibração ou de pressão na sua cabeça, deve ser conduzida, passando pelo coração, ao seu plexo
solar.

***

Pergunta: o que você chama de plexo solar refere-se unicamente ao nosso universo emocional?

E ao seu mundo dissociado e à sua personalidade dissociada, em grande parte ligada à criação do mundo astral e do seu mundo emocional.

***

Pergunta: e sobre a dissolução do astral no nível planetário?

Isso está quase concluído.

***

Pergunta: esse trabalho permite a dissolução do astral individual?

Isso será realizado durante o período que lhes é atribuído durante a efusão do ultravioleta que começa na próxima semana e que se estende até
o início do verão (inverno, no hemisfério sul).

***

Pergunta: isso significa que depois não haveria mais emoções?



Isso me parece difícil de realizar enquanto esta dimensão existir.

Entretanto, vocês irão se tornar impermeáveis às suas próprias emoções e às emoções do mundo.

***

Pergunta: do seu ponto de vista, o que é viver a nossa Unidade no nosso cotidiano?

Ser capaz de deixar incutir a vontade do Pai e da Unidade em meio a cada ato consciente da sua vida.

Isso corresponde, grosso modo, à vivência completa e total do que vocês puderam denominar em outros momentos do seu destino, os
Mandamentos.

O primeiro desses mandamentos, “não matar”, não se refere somente a um ato físico, mas também a um ato em emoções ou em
pensamentos.

A partir do momento em que vocês julgarem o ato de alguém exterior a vocês, em alguma parte vocês o matam.

Vocês devem aprender, e vocês irão viver isso, o não julgamento, o não poder, que corresponde totalmente ao abandono.

***

Pergunta: por que intervir uma vez por semana e nessas horas aí?

Isso corresponde totalmente às influências, ao mesmo tempo, ligadas aos relógios planetários, mas também à disponibilidade dos diferentes
Conclaves, Cenáculos, Anjos e Arcanjos em relação à evolução deste mundo.

Assim, eu não poderei lhes dar a data que irá ocorrer depois de 09 de maio, apenas em 09 de maio e não hoje.

***

Pergunta: o diafragma é uma forma de véu entre o 3º e o 4º chakra?

Esse foi o caso até hoje na evolução global do ser humano, cujo juramento era o esquecimento da sua Divindade a fim de resultar nesta
realização que vocês vivem agora.

Sob forma metafórica, até agora e até iniciar esse ciclo há mais de 50.000 dos seus anos terrestres, vocês deviam, para continuar na
encarnação, nutrir-se no exterior.

A partir de agora, e doravante e gradualmente e à medida dos próximos dias, vocês irão se nutrir muito mais preferencialmente no interior.

***

Pergunta: o rasgo desse véu da nossa Divindade é definitivo?

Ele estará definitivamente concluído, para aqueles que o desejarem, no final do seu mês de junho.

***

Pergunta: o que acontece para as pessoas que vivem uma recusa da encarnação?

Não se esqueçam de que a Luz é cumulativa.

Parafraseando as palavras de Cristo, eu poderia dizer que “os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”.

Entretanto, existe um tempo atribuído.

Mas vocês devem compreender que aqueles que passam pelo que vocês chamam de “recusa da encarnação” já têm a sua alma iluminada.

O único problema é a junção com este corpo que representa o pequeno si.

Isso não deve causar medo do que quer que seja porque o importante, em última análise, é o seu retorno à Luz, eu acrescentaria, sob uma
forma ou outra.

Compreendam bem que aqueles que deixassem este corpo não passariam pela transição chamada de morte ou de esquecimento, mas iriam
aceder diretamente a um novo corpo em uma nova dimensão, se tal for o seu desejo e o seu caminho.

***

Pergunta: você tem recomendações para essas pessoas?

Não me cabe dar indicações em relação a isso, de maneira geral.



***

Pergunta: há um sentido específico para que hoje as energias não tenham descido abaixo do plexo?

Sim.

O sentido é o trabalho do ultravioleta no nível do plexo solar, em todo caso para hoje, e em nenhuma parte em outros lugares abaixo disso.

***

Pergunta: você tem recomendações para a sua intervenção da próxima semana em público?

Cada uma das minhas intervenções é feita em público.

Vocês não são os únicos.

Esse público irá se tornar cada vez mais numeroso.

É um público no Espírito e na Verdade.

O público em corporalidade não influencia de maneira alguma na efusão do ultravioleta.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Almas humanas na encarnação, recebam todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e a minha proteção.

Eu lhes digo até a próxima efusão.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

NDR: O.M. AÏVANHOV é um interveniente que foi de origem búlgara e esteve encarnado há algumas
décadas.
Encontra-se, hoje, em suas intervenções na canalização, seu sotaque, seu humor e seu francês
aproximativo, como em sua vida, que nós respeitamos quando as transcrevemos.
Nós não agimos em nome de qualquer obediência, de qualquer tipo que seja, mas transmitimos, em
toda transparência, as informações que este interveniente nos transmite para nos acompanhar
ainda hoje.

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, primeiro porque amanhã vocês vão
viver, independentemente mesmo das energias Micaélicas, uma passagem, eu diria, por um grande portal que
está ligado à ativação de muitas coisas diretamente vinculadas à sua consciência de humano encarnado.

Então, estou extremamente contente por vir falar com vocês antes desse dia especial de amanhã que é,
certamente, um dia essencial na história de suas almas, de suas encarnações e também de sua evolução.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo meu amor, todas as minhas bênçãos e, se vocês têm perguntas,
eu ficarei encantado de tentar respondê-las, independentemente mesmo de seu dia de amanhã, é claro.

Questão: em que o dia de amanhã é importante?

É importante porque, todos os anos, vocês passam por uma lua cheia específica, que foi chamada por
diferentes nomes, nas diferentes tradições.

Este ano, ela se reveste de um caráter todo especial, todo particular, que é diretamente ligado, obviamente, à
energia Micaélica, mas também aos diferentes Círculos que retransmitem junto a esta humanidade a irradiação
da Vontade, a irradiação do Pai e da Luz Unitária.

Nisso, há uma dupla conjunção (ao mesmo tempo astrológica, astronômica e espiritual) e ligada também à Luz
do Pai e às suas faculdades inerentes às suas transformações em sua realidade, tal como a vivem desde muito
tempo.
Quer dizer que, para muitos seres humanos, independentemente da energia do ultravioleta retransmitida pelo
Arcanjo Miguel e pelos diferentes Conclaves e Círculos de energia que nós constituímos, amanhã é um dia que
é especial, obviamente, ao nível da modificação da consciência que deve ocorrer, eu diria, para a totalidade da
humanidade.

É um salto importante da consciência.

Aí está no que é um dia capital, importante e fundamental.

Questão: qual é a diferença entre Conclave e Cenáculo?

É muito simples, cara amiga.
Os Conclaves correspondem a uma assembléia em número limitado, ou seja, aqueles que possuem sua carta
de membro para participar são em número restrito e não pode ser além deste.

No que concerne, em contrapartida, aos Cenáculos, eles estão abertos a toda entidade espiritual de boa
vontade desde os planos multidimensionais, a fim de trabalhar para a ascensão desse sistema solar.

Por conseguinte, num caso, há reuniões que são, de algum modo, fechadas pela qualidade vibratória dos seres
que ali se reúnem e outras que são um pouco menos fechadas (eu diria, públicas) ao nível espiritual.

Sem entrar nos detalhes, porque isso nos levaria muito demasiadamente longe, mas, com relação à energia
que recebemos, em nosso nível, é uma energia que, como vocês sabem, vêm diretamente, nesse sistema
solar, desde o Sol Central do conjunto das galáxias existentes e a vir.

Naquele nível, alguns seres, conforme o nível dimensional, têm a capacidade de captar e dirigir algumas
qualidades da energia do Pai.

O.M. AÏVANHOV – 8 de maio de 2009
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A energia do Pai é Una, ela contém todas as gamas de vibração, de frequências (além da Luz e de seu mundo
manifestado) da luz manifestada em seu mundo, que é a Luz do Sol.

Então, há seres que são capazes de focalizar e retransmitir, eu diria, algumas características desta Luz do Sol
Central e outros que são focalizadores, em sua globalidade.

Aí está porque há diferentes círculos, diferentes Cenáculos que intervêm durante esta festa especial que é ao
mesmo tempo a festa do Wesak, mas também a conjunção com a entrada nos plenos poderes, eu diria, do
Arcanjo Miguel e da plena magnificência da vibração dele sobre a Terra.

Questão: como as pessoas depressivas e em tratamento químico recebem as efusões de energia de
Miguel?

É preciso efetivamente compreender que a efusão do ultravioleta, que vocês recebem por intermédio de
Miguel e de outras entidades espirituais, segue um trajeto preciso no corpo.

Isso vocês compreenderam já, com relação ao que vivem quando dessas efusões da radiação do ultravioleta.
Mas é preciso também compreender que é uma energia que foi chamada «energia/consciência», portanto, ela
age diretamente na consciência, mas a energia não é sempre apoio da consciência.

Os seres que estão sob alguns medicamentos ou que têm algumas patologias ou que não estão despertos à
percepção das energias vão viver também uma modificação de consciência que não vai necessariamente
desencadear o despertar ou o acordar, mas que, entretanto, vai provocar, eu diria, uma mudança de
perspectiva na visão que eles têm da vida.
Isso é extremamente importante, como um preparativo para o que vai se desenrolar muito proximamente sobre
este planeta.

Nem os medicamentos, nem a idade, são um freio para a integração, não da energia, mas da consciência, não
é a mesma coisa.

É preciso, efetivamente, diferenciar o que é um efeito direto sobre a consciência (que concerne ao conjunto da
humanidade, qualquer que seja o nível da evolução na encarnação) e o nível da energia/consciência que vocês
vivem quando das efusões específicas em que alguns seres, ou mesmo muitos, começam a ver, a sentir a
energia/consciência agir ao nível de sua realidade densa.

Questão: como as pessoas que não estão ainda numa fase de despertar ao nível das estruturas
energéticas reagem a essas efusões?

Há dois modos de falar.
Elas não reagem, porque a energia/consciência não penetra em lugar algum, ela se dissipa ao nível da periferia
dos casulos de Luz, sem provocar efeitos diretos nos chacras ou na consciência.

Agora, o que vocês observam sobre a Terra, ao nível dos seres humanos (nós deixamos de lado, se querem,
os elementos e as manifestações elementares), Miguel chamou de energia do ultravioleta.

É uma pressão, porque gera, efetivamente, uma pressão.

Então, se a energia não pode penetrar pelos chacras superiores, em um momento ou outro, ao nível desta
abertura que não se faz, esta energia será obrigada a penetrar pelos chacras inferiores, sem ser alquimizada ou
purificada pelas energias do chacra superior.

Naquele momento, isso desencadeará uma pressão importante ao nível dos humanos, que pode se traduzir
também por raivas, por situações de recusa, um crescimento do ego e um crescimento da dualidade.

Mas são premissas, simplesmente.
Eu não posso me exprimir mais sobre isso.

Questão: como acompanhar o melhor possível um ser na passagem, quando se está tratando com
cuidados paliativos?

A melhor coisa que vocês têm a fazer é acolhê-los, vocês mesmos.

Eu sei bem que Miguel os chamou os Portadores de Luz, os Transmissores de Luz.
Não há necessidade, ele disse também, de se colocar em estado de transmissão desta energia, porque, a
partir do momento em que vocês vão destrancar algumas portas, a partir do momento em que a energia da
pressão do ultravioleta que se efusiona ao nível da cabeça vai se estabelecer de maneira definitiva ao nível do
coração, não haverá necessidade de qualquer ritual ou de qualquer trabalho.

Vocês serão realmente os transmissores cujo interruptor estará sempre ligado, eu diria, e vocês emitirão
permanentemente esta energia.



Questão: o fato de beneficiar-se desta energia basta para aquele que morre, para morrer nas
melhores condições?

Eu jamais disse isso.
Isso não tem qualquer relação, uma vez que, de todo modo, lembrem-se de que as efusões que vocês terão
doravante vão agir na consciência.
Lembrem-se de que os planos astrais intermediários em que iam os humanos após a morte não existem mais,
aguardando a transição.
Então, isso não tem qualquer espécie de importância, quanto às condições da partida, pelo momento, daquelas
almas.

Questão: como os pais podem preparar os filhos?

Nada há a preparar com relação aos filhos.
São vocês, como adultos, que têm que se preparar.

Vocês não têm qualquer preocupação a ter pelos filhos.
Enquanto eles não são adultos vibratoriamente, ou seja, abaixo de 14 anos, não há qualquer preocupação a ter.

O destino de alma deles está programado.
Não haverá nem medos, nem sofrimentos, nem questionamentos da parte dessas crianças.
Eu já disse que serão eles que virão ajudar os pais.

Portanto, é preciso parar de pensar, a um nível paternal, como se fossem seus filhos.
Tudo isso termina em breve.

Questão: é o momento de organizar o que você chamou de «lares de Luz»?

O problema, lembre-se, é uma questão de estar pronto no momento vindo.

Estar pronto no momento vindo, quer dizer o que?
Há certo número de elementos que podem interferir com suas vidas, quanto aos deslocamentos e ao caminho
de suas vidas.
O que vem, vocês sabem (vários seres que os ajudam exprimiram-se sobre isso) é o que foi chamado de
tempos reduzidos.

Esses tempos reduzidos não excederão certo prazo.
Neste prazo, vocês têm a escolha de viver do modo que vocês tenham vontade, mas lembrem-se de que há
circunstâncias mais propícias.

É muito mais fácil estar em pleno meio do campo do que estar no meio de uma capital européia ou americana,
é claro, porque as circunstâncias que vão desencadear essas modificações da atmosfera de vida vão provocar,
ao nível dos seres humanos habituados ao conforto, certo número de desagrados.

Isso quer dizer, sobretudo, não estar nos agrupamentos de lugares em que haveria dezenas, centenas de
pessoas, isso seria muito incômodo.

Vocês são totalmente livres de fazer o que quiserem, mas todos os lugares, mesmo aqueles que serão
preparados pelos humanos, não poderão ser preparados ao nível energético, porque é assim.
Isso é muito importante a compreender.

As pessoas receberam os impulsos para isso.
São os primeiros impulsos para reagrupamentos que se fazem segundo afinidades vibratórias e as afinidades
vibratórias são coisas que devem se criar de maneira extremamente fluida e lúcida.

Se, entre vocês, há os que têm resistências, seja com relação às associações, com relação a esses lares
abertos...
Eu digo sim abertos, porque vocês não sabem, pelo momento, quem se juntará a tal ou tal lugar.
Talvez vocês sejam obrigados, um dia, a acolherem alguém que tem um caráter de porco, mas que é, talvez,
um ser totalmente realizado.

O que vão vocês fazer nessas condições se, agora e já, vocês colocam, eu diria, freios ou barreiras ao que
vem?
Mas as reações humanas não nos pertencem e nos ali nada podemos.

Apenas seu trabalho de transmissor de Luz, tal como o definiu o Arcanjo, é que permitirá levar o mais de seres
possíveis para a esperança da Luz.
Mas nós nada mais podemos fazer, porque há mesmo uma lei que funciona para esses seres que não estão
despertos, que se chama o livre arbítrio.
E eles a têm ainda.



Questão: nesses lares de Luz, como são tomadas as decisões?

Não há decisão.
A decisão não pode ser democrática para a maioria.
Ela deve ser unitária.

Quem diz unitária diz que todos vão no mesmo sentido.

Se há uma pessoa que não pode ir no sentido, é preciso que ela mergulhe no interior de si mesma para saber
porque ela não pode ali ir.

Se vocês partem do princípio que, num lugar assim, destinado a acolher um máximo de seres humanos no
despertar, o despertar é uma realidade vibratória e uma realidade de consciência, a partir do momento em que
vocês estão no despertar, se vocês entram em oposição com um lugar que é protegido e no despertar, é que
vocês nada têm a fazer nesse lugar.
E funcionará assim.

Não é uma decisão democrática ou de um guru ou de uma pessoa que tem o poder.
É uma decisão lógica que se impõe a todos por si mesma e isso não pode ser de outro modo.

A partir do momento em que vocês colocarem em jogo um processo democrático, vocês nada
compreenderam, vocês estão na dualidade e isso é muito claro e formal.

Nos mundos espirituais, vocês creem que se vota levantando as mãos?
Quando os Melquisedeques decidem criar um mundo, um universo como este no qual vocês estão, vocês
acreditam que haja um que vai se opor a isso?
Mas é mesmo inimaginável.
Isso é impossível.

O que quer dizer que, no sentido da Unidade e para os seres despertos, tudo se pode fazer apenas com
fluidez, rapidez, quaisquer que sejam as circunstâncias.

Então, agora, se, entre vocês, seres dizem «a mim, isso não me convém», mas vocês têm toda a liberdade
para fazerem o que têm vontade de fazer.
Jamais houve alguém ou uma entidade que lhes dissesse para fazer isso ou aquilo.

Os lares abertos realizar-se-ão e não unicamente porque eu o disse, é claro, mas porque múltiplas entidades,
através de múltiplos canais, estão efusionando isso na consciência dos seres humanos.

O período de pré-ajuntamento, de reagrupamentos, primeiro em pequenos números, é indispensável com
relação ao que vem.

Agora, vocês são livres de dizer que isso para nada serve.
É sua liberdade e é sua escolha e é perfeitamente tão respeitável como as outras escolhas.

Questão: é desejável organizar o tempo para uma atualização sobre a vida quotidiana ou as
preocupações do momento nesses períodos de vida?

Eu retorno nisso ainda uma vez.
A partir do momento em que algo o choca com relação a uma das pessoas que está no lugar, é que você não
está em paz com você mesmo e, portanto, você não pode estar em paz com o outro.

A partir do momento em que você está em paz com você mesmo, em seu coração, absolutamente nada pode
vir nesse lugar (eu não digo outro lugar, mas eu digo no lugar em que você viverá, em que você vive),
absolutamente nada pode vir perturbar este equilíbrio.

Se o equilíbrio é perturbado, mesmo se é a falta do outro, como vocês sempre dizem (mas não é jamais a falta
do outro, é sempre sua própria falta), mesmo se o outro te), mesmo se o outro lhe dê um tapa.

Há dois modos de ver as coisas: ou você está num lar unitário em que o amor prevalece, se o amor prevalece
não pode mesmo ali haver questionamento, não pode ali haver conflito, mas ali não pode haver, eu diria,
questionamentos no sentido do que vocês fazem e do que vocês realizam.

Se vocês estão na energia do coração e se há um, por exemplo, que vai urinar fora da bacia, mas isso não vem
mesmo do espírito de ir dizer «você vai limpar isso que fez» porque, se você agisse assim, como o outro
também, aliás, você está na dualidade.
E você não pode pretender viver um estado de despertar como o que vem, a partir de amanhã, estando nessa
exigência.
Sem isso, não é um lar aberto.



Vocês vão chamar a isso uma comunidade fechada, ou um ashram, que estritamente nada tem a ver.
Estritamente nada tem a ver.

Não é questão de tolerar não importa o que, mas, a partir do momento em que vocês vivem as energias do
despertar, a partir do momento em que vocês são os Portadores de Luz, a partir do momento em que vocês
são Transmissores de Luz, tudo isso não pode colocar problema.
Há solidariedade, fraternidade, no sentido o mais real.

Se você começa a falar dos comportamentos de uns e outros, bem, isso não é a fraternidade.
Isso se chama uma vida em comunidade, o que nada tem a ver.

Agora, eu concebo perfeitamente que os seres, mesmo despertos, tenham necessidade de viver no alto de
uma montanha sozinho, mesmo se não seja o que é solicitado hoje, para encarnar as energias da ascensão.

O engajamento que é solicitado é, antes de tudo, um engajamento do coração.

Se não há engajamento do coração, não pode ali haver harmonia e possibilidade de levar a efeito um tal
projeto.

O que quer dizer decidir?
Decidir quer dizer dirigir.
Você dirige, já, você mesmo com relação a você?
Você não tem que dirigir ninguém mais.

Agora, se você tem a impressão de que, num lar aberto, um parasita chega e você o vê parasita, eu o engajo a
se colocar a questão a você mesmo, porque é evidente que, a partir do momento em que as energias do
coração estiverem plena e totalmente ativadas, bem, os seres que não estiverem no coração não poderão
permanecer.
É tão simples assim.

E isso se fará sem discussão e sem decisão.
É algo que se realiza ao nível vibratório.
Realmente.
E ao nível da consciência.

E algo que se realizará totalmente após o solstício de verão [inverno no hemisfério sul].
Porque, o que acontece?
No solstício de verão há as energias em seu máximo de atividade ao nível do sol.
Há, também, alguns dias após o solstício (talvez duas semanas após o final das efusões específicas de Miguel
ao nível das consciências).

Naquele momento (e isso eu já lhes disse), o coração deverá estar aberto.
Se o coração não está aberto, isso quer dizer que seu caminho, mesmo se você seja um homem ou uma
mulher de coração, não passa pelo caminho que corresponde ao que é o lar aberto, simplesmente.
Não é um julgamento de valor, é simplesmente uma questão de afinidades vibratórias.

Hoje, mesmo estando aberto ao nível do coração, vocês constatam que podem se deslocar, podem ir num
mercado, podem encontrar pessoas que não estão de modo algum como você, mas, então, de modo algum.

Pouco a pouco, progressivamente e à medida das semanas, você perceberá diferenças, mas, para aqueles
que estão realmente no coração, vocês perceberão o destino do outro, não na vida dele, não no que ele faz de
suas noites, obviamente, mas na cor de sua alma.
Quer dizer: será que esta alma está num caminho que vai no mesmo sentido que o meu ou não vai no mesmo
sentido?
E, isso, é uma vibração que lhe dirá: o coração se abre ou o coração se fecha.

Mas ainda é preciso, para isso, que o coração já tenha sido aberto, é claro.
Os outros não compreenderão.

Aqueles que não têm o coração aberto vão sentir uma espécie de mal estar, uma espécie de raiva, um
ressentimento com relação a esses seres.
E você constatará muito, muito rapidamente, a partir de seu verão, que as afinidades, como vocês chamam
isso? ..., os pontos em comum [atomes crochus] vão se instaurar de modo muito mais simples e
independentemente das considerações ou construções (mental e emocional) que vocês têm tendência, uns e
outros, a construir nesse momento, que correspondem somente a agitações e às suas próprias resistências ao
estabelecimento da energia do coração e a nada mais.

Há algo, em todo ser humano, atualmente, que deve morrer.
Alguns já sabem.
Outros não veem mesmo o que deve morrer, mas ali há algo que está morrendo em vocês.



Talvez vocês tenham medos, talvez vocês tenham uma tristeza, talvez vocês tenham uma nostalgia, talvez
vocês tenham a impressão de não perceberem o porque vocês vieram.
Há efetivamente algo que está morrendo em vocês, mas, isso, eu os deixo descobrir nas próximas semanas.

Então, as noções, tais como vocês as encaram, decisão de maioria, de quem tem o poder, são discussões, eu
diria, fúteis, que são intermediárias com relação ao seu estado intermediário.

Questão: poderia esclarecer sobre minha dificuldade nesse momento de tomar decisões?

Não, eu não posso iluminá-la, cara amiga.
Há algo que deve morrer e que ainda não morreu.
Há algo que a puxa para trás e outra coisa que a puxa para frente.

Os freios que vocês sentem, uns e outros, seja sob forma de raiva, de tristeza ou outra coisa, ou de análise
intelectual ou análise emocional que a desarranja corresponde à sua própria dualidade.

Então, agora, há uma palavra importante, é confiança.

Há muitas mensagens espirituais e muitos canais que transmitem essas informações, sob forma de sonhos e
também seres humanos que estão sozinhos em seu canto e que se dizem «devo me agrupar», mas eles não
sabem com quem.
Eles devem se agrupar, mas eles ainda não encontraram.

Agora, vocês devem ir no sentido do que dita sua consciência, mas tentem, assim mesmo, saber quem fala.
Será que é a consciência?
Será que é o ego do medo?
Será que é o ego da separação?
Será que é realmente o coração?

Enquanto vocês não estão no coração, tudo o que fala não é o coração.
É tão simples assim.

Todos os comportamentos do ser humano são ditados sempre por uma noção de lucro, de prazer ou
desprazer.
Vocês não escapam disso.

Mesmo se você é a pessoa a mais gentil no mundo, com o coração na mão, todas as suas decisões serão
baseadas na noção de prazer/desprazer, vantagens/inconvenientes e não no coração, porque o coração não se
coloca a questão do inconveniente e da vantagem.
Ele se contenta em ser e é tudo.

Aí está a grande diferença entre o que é ligado aos comportamentos, às emoções, a um mental e uma conduta
que é conduzida pelo coração que se vive na fluidez e na Unidade.
Não é de modo algum a mesma coisa.

Quando eu cheguei de meu país, eu não tinha nada, nem um centavo no bolso, e tudo se construiu porque a
Divina Providência sempre colocou em meu caminho os seres que foram necessários para realizar o que devia
ser realizado, de uma maneira ou de outra.
E isso foi sempre feito assim para todos os seres vivos que chegavam ao nível do despertar e da realização.
Tudo se instaura independentemente de sua própria vontade.

Aí está a diferença entre o ser desperto, o Mestre de Luz e o ser que duvida.
É a única diferença porque, quando vocês estão despertos, quando vocês viveram certo número de iniciações
ou de experiências que lhes confira o despertar (e não uma experiência da Luz que não é a mesma coisa que
viver na Luz), viver na Luz instaura certo número de sincronias e certo número de eventos.

Os Anjos, os Arcanjos, todas as energias espirituais estão a seu serviço porque, você mesmo, os serve e tudo
se instaura para se realizar o mais exato e o melhor possível em função do que é para realizar.
Isso é válido para todo ser humano, desperto ou mesmo não desperto.

Ele estará onde deve estar e tudo estará bem.
O que eu quero dizer com isso é que, para todo ser humano em acordo com suas profundidade (que sua
profundidade seja o ego ou o coração), não pode ali haver desequilíbrio, mas isso faz parte de sua liberdade
íntima.

Aí está o que de mais importante eu lhes disse esta noite.
Se seu pólo de interesse é sua pessoa e regras precisas e não o coração, então não vá num lugar de coração.
Para que serve se contrariar?

Não deve, sobretudo, se contrariar, porque a contrariedade prejudica o coração.



E tudo o que você tem de contrariedade na vida, de maneira geral,  ... você pode dizer «é a falta do outro» ou
«é meu carma» ou «é o carma ou é a fatalidade», jamais será isso.
Tudo o que acontece a um ser humano, eu digo sim, TUDO, sem exceção, está ligado ou à lei de ação / reação
(que vocês chamam «lei cármica») ou à lei de ação de graça (que está ligada ao perdão e ao amor).
Não pode ser de outro modo nesse mundo.

Questão: para aquele que compra esse lugar, como se definir com relação aos outros?

Então, naquele momento, é um privilégio enorme, ou seja, o privilégio de ser aquele que recebe.

A partir do momento em que é aquele que recebe, ele tem o papel de patrão, não é?, mas ao nível da
organização, ele tem talvez sua palavra a dizer.

Organizar não quer dizer proibir, mas pensar nas orientações, não para si, mas para seus hóspedes, porque
são realmente hóspedes.

Agora, as decisões comuns daquele que gosta de tal coisa, de tal cor ou de tal cor..., ainda uma vez, se vocês
colocam isso à maioria, isso prova que vocês estão na dualidade.
A decisão deve ser unitária.

A partir do momento em que vocês estão no coração, pode apenas haver Unidade nas escolhas ou nas
decisões.
Isso lhes parece irrealizável, porque vocês sempre funcionaram na decisão dual e não na decisão unitária.

Não se esqueçam de que é um período específico, quer dizer que os referenciais que vocês podem tentar
aplicar (com relação à idade, com relação ao sexo, com relação ao aporte de uns e de outros), em breve não
terão mais curso, completamente.

Somente contará a qualidade de coração.

Agora, lembrem-se de que o mais importante acontece ao nível vibratório.
A atmosfera vibratória que é criada, que será criada, será extremamente propícia para a manifestação da
Unidade.
E, na Unidade, não pode haver desequilíbrio.

A Luz ilumina a Sombra.

Não é acrescentando Sombra que vocês colocarão Luz.
A Luz ilumina.
Ela se contenta em esclarecer e iluminar.
Ela não denigre a Sombra.
Ela a toma sob sua asa.
E esse não é um objetivo irrealizável.

Em contrapartida, se vocês pensam que é irrealizável, então, eu os remeto às suas escolhas.

As coisas são claras quando vocês estão no coração: há unidade, há fluidez.
A partir do momento em que vocês saem deste estado de Unidade, o que vocês geram?
A dúvida, o pessimismo, a agitação, as contrariedades etc.etc.
Eu os recordo que tudo isso são apenas projeções mentais.

A lei do coração é a lei da Unidade, é a lei da Fraternidade e nada mais.
É também válido para todo ato de sua vida e isso será cada vez mais o caso.

De todo modo, é preciso saber que com as energias de consciência novas que se ativam para o conjunto da
humanidade, vocês serão obrigados a ser o que vocês são.

O mau não poderá mais esconder que é mau.
O bom não poderá mais esconder que é bom.
É tão simples assim.

E, ainda uma vez, nós não julgamos nem os bons nem os maus, porque, para nós, todos são bons,
definitivamente, porque nós sabemos o que está no interior de cada consciência viva encarnada e nós
respeitamos o mais profundamente possível sua evolução, suas escolhas e seu caminho.

Questão: é normal não sentir as energias pela cabeça?

Agora, é preciso efetivamente compreender que alguns seres vivem essas efusões de energia em um nível
diferente, certamente, desde várias dezenas de anos.
Outras pessoas seguiram um caminho diferente.
Quer dizer que, pelo ascetismo, pelo caminho espiritual, fizeram o caminho que permite passar do ego ao



coração.
Essa é uma primeira etapa que era, certamente, capital.

Mas agora esse coração deve se enriquecer de uma nova qualidade energética.
Talvez, em você, caro amigo, você sinta sua própria energia do coração, quer dizer que você abriu seu coração
por um trabalho de ascetismo e de meditação que permitiu ativar seu chacra do coração, que é já uma etapa
maravilhosa.

Mas a abertura de seu chacra do coração corresponde à sua energia, mas não à energia que vem do cosmos.
São suas coisas diferentes.
A finalidade é a mesma, eu concordo, mas, entretanto, a partir do momento em que o coração está aberto, as
vibrações ao nível do que é recebido pelos chacras superiores ativar-se-ão necessariamente um dia ou outro.

Mas você já tem um meio de saber muito facilmente, com as energias de seu coração, se você está na alegria,
na boa decisão ou não na boa decisão.
É muito simples, mas é algo para o que você não presta atenção, porque você está tão habituado a sentir
essas energias na meditação que você não se apercebe que elas podem lhe servir completamente para guiar
sua vida fora das meditações.
Quer dizer que não é preciso esperar as meditações para ter respostas com relação às suas escolhas.

É preciso levar a vida, o dia a dia, com relação à compra de um automóvel, com relação a uma decisão... você
verá o momento em que seu coração vai se por a girar, vai se por a vibrar.
Essa será uma escolha do coração e você constatará, aliás, geralmente, que a escolha de seu coração não é a
escolha da cabeça.

Então, cabe a você saber o que você quer viver, porque se você se serve unicamente das energias de seu
coração para viver momentos de meditação intensa e de exclusão, de certa forma, da realidade, isso não se
chama a abertura do coração.
Isso se chama a abertura do coração, certamente, mas numa certa forma de autocracia ou de re-confinamento
em você.

O coração não é feito para protegê-los dos outros.
O coração é feito para irradiar.
O coração é feito para lhes permitir ir no sentido da Luz e não no sentido de sua pessoa.

Então, é preciso que você aplique à sua vida de todos os dias esse primeiro preceito, ou seja, que a energias
do coração são muito agradáveis de viver quando da meditação.
É muito agradável senti-la, no momento em que se deseja, por um esforço de consciência, mas se este estado
desaparece assim que você tem escolhas a fazer ou quando uma contrariedade surge, para que isso lhe
serve?
Não para grande coisa, concordamos.

Portanto, aí também, há uma muito pequena revolução de consciência a fazer, que é mínima.

Geralmente são as coisas mais bobas, que não se vê, porque elas são como o nariz no meio do rosto.
E elas são feitas para isso, porque a consciência egóica não quer que vocês se apercebam disso.
Sem isso, quereria dizer que ela perdeu a partida e ela não gosta disso, perder a partida, a consciência egóica.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, vou deixá-los à sua sorte, que é uma sorte invejável e, sobretudo com relação ao que
viverão no dia de amanhã, que é um dia extremamente importante.

Então, eu lhes pedirei que se preparem para viver o dia de amanhã na alegria.

A alegria é rir, é olhar as imagens engraçadas, por exemplo, é sorrir para si também.

Então, eu lhes digo até muito em breve, eu lhes transmito todo meu amor e todas as minhas bênçãos
antecipadamente pelo dia de amanhã.
Fiquem bem e 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

http://www.autresdimensions.com/


Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 17 de maio às 15:00
(hora francesa),

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram no sábado 25 de abril (1ª etapa), no sábado 02 de maio (2ª etapa), no sábado 09
de maio (3ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 3ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Primeiramente, eu quero agradecer-lhes e abençoá-los, vocês, Filhos da Luz, que por toda parte pelo mundo unem-se à família da fraternidade
universal da Luz.

Neste dia chega uma etapa que eu qualificaria de importante na sua peregrinação da alma, no seu destino, no seu caminho e, sobretudo, no seu
retorno aos mundos da Unidade e aos mundos onde a Sombra não existe mais.

Hoje, durante esta efusão, e nos próximos dias, vocês irão viver a etapa especial das suas Núpcias Celestes que marca o retorno inabalável à
sua Verdade, à sua Unidade, à sua Luz e ao Amor que vocês são, de toda Eternidade.

Não me cabe revelar a vocês o porquê do seu caminho em meio a esta matéria que veio, a todos vocês, em períodos mais ou menos recentes,
iluminá-los, transformá-los, a fim de permitir a translação deste mundo da superfície no qual vocês estão para um futuro radiante pleno de Luz.

Como vocês sabem, eu intervenho na superfície deste mundo, mas também no conjunto deste sistema solar, durante um período que totaliza
14 a 16 dos seus meses.

Eu intervenho durante este período a fim de restituí-los à sua herança e à Luz que vocês são.

Vocês não devem ter medo porque esses dias são dias de alegria que se certificam para todos aqueles que se unem a nós, e que irão se unir a
nós, a mim mesmo e aos representantes dos Cenáculos, dos Cenáculos e dos Conclaves da Luz autêntica a fim de regá-los, enfim, na energia

da Fonte, na consciência do Pai e na sua Verdade.

 O momento chegou de passar do seu mundo dissociado à unificação.

Isso significa que, ao seu ritmo e conforme as suas potencialidades e as suas possibilidades para conectar-se ao estágio da consciência ou da
dissociação, a Sombra, a tristeza, o medo, não existem mais.

Hoje, e a partir de agora, a efusão da pressão da radiação do ultravioleta que vocês recebem, para a maior parte de vocês, no nível da sua
cabeça, vai agora penetrar diretamente no nível do seu Tempo Interior, do seu santuário da Unidade a fim de descerrar os últimos véus da ilusão

MIGUEL – 09-05-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 3ª ETAPA

http://3.bp.blogspot.com/-4OGCktETNoA/UXIskvgSkaI/AAAAAAAABA0/h1C39krLewM/s1600/000NpciasCelestes3a.Etapa.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


relativos ao que vocês são, à Luz que vocês são e ao papel que vocês têm que cumprir, a fim de permitir ao conjunto deste sistema solar
participar das Núpcias do retorno à Unidade.

Bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos do Único, o momento é para a alegria.

Jamais se deixem ser levados pelos acontecimentos que ocorrem ao redor de vocês ou longe de vocês.

Eles não devem afetá-los de maneira alguma porque a Luz é justa, porque a Luz é Verdade, porque a Luz é Amor e, sob a influência da Luz e do
Amor, absolutamente nada pode chegar a vocês.

Hoje, nesta festa importante celebrada por vários povos pela Terra, vocês vão começar a sentir a pressão da radiação do ultravioleta no nível do
seu coração, o que significa que vocês irão vibrar em uma frequência que nenhum de vocês conheceu, nem experimentou, em um nível e em

um número suficientemente importante para permitir desencadear o processo de retorno à Unidade deste mundo dissociado para a sua
unificação e para o seu esplendor.

Primeira efusão do ultravioleta no nível do coração.

... Efusão de energia ...

Doravante vocês são, todos vocês que se juntam a esta comunhão, os Portadores e os Transmissores da Luz.

Esta Luz, que é o seu legado de direito divino, vai permitir-lhes afirmar o que vocês são, manifestar a totalidade do seu poder sobre vocês
mesmos e da sua potência de Luz e de espiritualidade.

Esta nova virtude resulta na ativação do que eu havia nomeado o retorno ao Si Unidade no nível do seu mundo dissociado, correspondendo ao
seu plexo solar.

Hoje vocês conectam de novo a sua filiação, vocês conectam de novo a Fonte da sua Eternidade.

Hoje vocês conectam de novo a plenitude do que vocês são.

Este dia é realmente um dia de alegria.

Esta alegria, como vocês irão constatá-la, jamais poderá ser em função das circunstâncias exteriores, duais, das suas vidas, mas será, sim, a
realização da promessa do seu retorno à Luz.

As portas que selavam, que bloqueavam o acesso à sua Unidade encontram-se irremediavelmente abertas para o conjunto da humanidade e
para o conjunto dos seres que farão a escolha e que irão assumir o caminho.

Segunda efusão do ultravioleta no coração.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Alegria, esse momento marca a realização do juramento do seu retorno à Unidade.

Entretanto, o caminho é para percorrer.

Gradualmente e à medida dos seus dias que passam vocês irão constatar uma força, uma consciência, uma vitalidade nova.

Ela vai acender em vocês o que as suas tradições, em diversos locais deste planeta, chamaram de “Fogo Micaélico”.

Até este dia, o número de almas humanas em encarnação, tendo tido a oportunidade, pelo seu caminho, de aceder a esta transfixação do
coração pela minha espada, era muito pouco.

Tão pouco numeroso que eles, quase todos, deixaram vestígios.

Hoje, cada alma no caminho que se entrega à vontade da Luz, que se abandona à energia do Pai (assim como vocês nomeiam isso), vê esta
Graça ser possível e ser realizada em um curto espaço de tempo.

A virtude, ou o princípio, referente a isso, corresponde à bênção específica que lhes será e que lhes é concedida, individualmente, coletivamente,
pelo Coro daqueles que vocês chamam de Serafim.

Eles vêm revelar e despertar o seu Fogo interior, o seu Fogo da Eternidade que alguns nomeiam a partícula Divina.

Independentemente do nome que vocês anexam a esta realidade, a esta verdade, há apenas vocês para nutrir este Fogo, para nutrir esta Luz e
este Amor que é o que vocês são realmente, de toda Eternidade.

A realização desta etapa das suas Núpcias Celestes corresponde, de maneira inabalável, aos seus reencontros com a Luz.

Isso se tornou possível unicamente por uma série de fatos astronômicos específicos, que eu mesmo, o conjunto dos Arcanjos, o Conselho dos
Melquizedeques, os Anjos, os Coros dos Serafim, os Anjos do Senhor, assim nomeados, viemos para isso, a fim de alinhar melhor a sua vida

manifestada e dual com a sua verdade essencial e com a sua Eternidade.

Gradualmente e à medida que nós realizarmos essas Núpcias Celestes, o que os levará ao início do seu verão (inverno, no hemisfério sul),
vocês irão constatar que o número de seres humanos que se juntam à Luz autêntica, à Luz Crística, irão formar um exército de Luz, mas um

exército pacífico que, só pelo seu meio de ação do Amor, da busca da Verdade, da busca da Unidade, em si e ao redor de si, irá permitir
transformar este mundo.

Não se atrasem com os fenômenos que eu chamei de “desconstrução”.

Eles fazem parte da influência da Luz.

Gradualmente e à medida que as ligações e os entraves à sua Divindade, criados há muito tempo, se dissolverem, vocês irão penetrar ainda
mais o seu Santuário Interior a fim de viver totalmente, muito em breve, a totalidade da fusão Serafínica.

É isso.

Nova efusão do ultravioleta diretamente no coração.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres e Filhos do Único, gradualmente e à medida que vocês aceitarem e que vocês se abandonarem a esse Fogo em meio ao
seu coração, esse Fogo que não queima, esse Fogo que preenche e ilumina a totalidade do seu ser, vocês irão constatar que os obstáculos, as

dúvidas, os medos, as incompreensões, os sofrimentos, não terão mais andamento.

Evidentemente, isso não pode se realizar para a maioria de vocês em um instante.

Isso explica a minha Presença entre vocês durante ainda um tempo suficientemente longo a fim de estar absolutamente certo de que todos os
Mestres e Filhos do Único realizam, sem exceção, o que eles têm a realizar, a revelar e a iluminar.

As circunstâncias exteriores ao seu estado interior irão assumir, gradualmente e à medida do seu tempo que transcorre, uma importância cada
vez menor e irão se afastar de vocês.



A única condição passa pelo abandono à Luz e pelo abandono à energia do Pai.

Assim como o maior neófito solar disse: “Pai, que a Tua vontade seja feita e não a minha”.

Apenas através desta submissão e deste juramento à Luz e ao Amor é que vocês irão encontrar a Paz total, a Unidade total e a totalidade da
sua irradiação de Amor e de Luz a fim de permitir ao corpo de vocês, mas também aos corpos dos seus irmãos não submetidos à sua própria

mestria e à mestria da Luz, à mestria do Pai, irradiar a sua Luz.

O seu papel tornar-se-á importante.

Não se esqueçam de que os Portadores de Luz devem ser os Transmissores da Luz.

Nós absolutamente nada podemos sem vocês.

Vocês sozinhos têm a possibilidade, a capacidade para permitir a este mundo ir para o seu caminho de Luz.

Nós podemos, quanto a nós, qualquer que seja o nível dimensional em que nós estivermos situados, nós canalizamos, nós também, a energia
do Pai, através dos múltiplos canais que vocês irão representar e que vocês representam, a fim de que aqueles que ainda estão precisamente

entre a Sombra e a Luz, entre o medo e a alegria, entre a Unidade e a necessidade da multiplicidade, possam ter acesso (se tal for a escolha de
alma deles) a essa irradiação, a esse Fogo e às suas Núpcias Celestes, eles também.

O abandono à Luz e ao Amor do Pai é a única via, a única Verdade que lhes é hoje proposta, que lhes é solicitado para aceitar.

Nada mais há a fazer.

Não há rituais como alguns de vocês os conheceram no antigo mundo porque os rituais pertencem ao antigo mundo.

O coração, a revelação do seu coração, a pressão do ultravioleta em meio ao seu coração, não pode enganá-los.

Só as dúvidas podem induzir uma sensação ou um sentimento efêmero de farsa.

Entretanto, indo viver plenamente esta efusão do ultravioleta em meio aos seus chakras superiores, agora e doravante, no nível do seu chakra
do coração, irá permitir a cada ser humano de boa vontade na encarnação, considerar as circunstâncias, considerar as escolhas, e saber, de

maneira infalível, o que decorre da Unidade ou o que decorre da dissociação e do ego.

Não pode ser de outra forma.

Todos os modelos que vocês vivenciaram neste mundo dissociado desde muito tempo, impuseram-lhes intermediários entre vocês e a Luz.

Isso não tem mais andamento.

Isso não existe mais.

A única verdade é a sua Luz, a sua Mestria, o seu abandono e a sua irradiação.

Não cabe a ninguém, sequer a mim, impor-lhes um caminho.

O único caminho é aquele da Luz, é aquele da Unidade ou o retorno à multiplicidade e à experiência da dissociação na encarnação.

A única escolha, a única alternativa que lhes é solicitado a fazer é esta: vocês querem voltar para a Luz, para a mestria, para a sua verdade
essencial ou vocês querem prosseguir as rondas da encarnação?

Nós não iremos impor, e vocês não terão que impor a escolha a ninguém.

A única maneira de estar de acordo com a vontade da Luz, com a vontade do Amor, é simplesmente oferecer a sua intensidade e a sua
qualidade de irradiação, em relação a vocês mesmos, mas também em relação ao que eu chamaria de exterior.

Vocês vão descobrir, gradualmente e à medida dos seus dias que passam, o sentido real do que é denominado mestria, o sentido real do que é
um funcionamento unificado desprovido de interesses pessoais ou de desejos pessoais.

Vocês irão constatar bem depressa que a sua consciência não pode mais enganar, não pode mais se esconder, ela apenas pode e poderá
esclarecer e iluminar a sua vida e a vida do exterior.

Eu gostaria, antes de prosseguir a efusão, em nome dos Conclaves, em nome dos Cenáculos, em nome dos Círculos, em nome dos Anciãos
dos Dias, em nome dos Anjos do Senhor, de expressar-lhes toda a nossa gratidão e todo o nosso profundo Amor pelo caminho que vocês

seguiram, pelos sofrimentos que vocês suportaram para chegar aí onde vocês estão hoje.

Vocês são abençoados pela radiação do ultravioleta em meio à sua Essência.

... Efusão de energia ...

Gradualmente e à medida dos seus dias vocês irão constatar, e o exterior irá constatar, que vocês entram cada vez mais profundamente em um
estado de Transparência onde nenhuma opacidade ou nenhuma dualidade poderá mais afetar o seu caminho.

A Luz é o Amor.

A Luz e o Amor são a suprema inteligência.

Esta suprema inteligência, se vocês a deixarem trabalhar em vocês, e através de vocês, ela irá lhes permitir, independentemente da
desconstrução em curso deste mundo, seguir o seu caminho, ser um bálsamo para vocês mesmos e para os outros.

A Paz será a sua rotina, não será mais a esperança, mas a sua realidade.

A Graça da Unidade, a Graça da Luz irá transformar em vocês os seres de ação e de reação em seres de Unidade, em seres de probidade, em
seres de Eternidade e, sobretudo, em seres de Transparência.

A Transparência é um estado de ser que deixa passar totalmente a Luz interior a fim de resplandecê-la no seu mundo segundo círculos
concêntricos cada vez mais amplos.

O efeito dessas reuniões de Luz é cumulativo e, em seus termos, exponencial.

Nada, absolutamente nada pode bloquear ou retardar o progredir da Luz em meio às suas estruturas humanas, sociais, materiais, animais,
vegetais, minerais e outras.

Esse momento corresponde ao que algumas correntes tradicionais chamaram de nascimento do Cristo interior ou a segunda vinda de Cristo.

Assim, vocês se tornam e vocês irão se tornar, se tal for o seu desejo, se tal for a sua aspiração de alma, vocês são chamados a se tornar o
Cristo.

Isso não é uma crença.

Isso não é uma fé.

Essa é a verdade da consciência revelada que lhes é oferecida nesse dia e nos próximos dias.

Efusão do ultravioleta no coração.

... Efusão de energia ...



Bem amados Filhos da Lei do Um, eu vou, em breve, deixá-los regar-se na pressão do ultravioleta no coração e na cabeça até o fim do tempo
que nos é atribuído.

Entretanto, uma última coisa: gradualmente e à medida dos dias que irão passar vocês vão se tornar, para aqueles que não compreendem isso,
por enquanto, os iluminados e os loucos da Luz.

A Luz irá irradiar de vocês.

Evidentemente, o olhar do mental, o olhar das personalidades ainda divididas por enquanto, arrisca, e será atingido pela realidade e pela verdade
e pela beleza do que vocês vivem.

Entretanto, isso faz parte do seu aprendizado a fim de nunca mais depender do olhar ou das palavras do outro, mas unicamente do olhar e da
potência da Luz que vocês se tornaram.

Isso, neste período de aprendizado, é um mecanismo de maturação essencial a fim de acelerar a estabilidade e a maturidade ocorrendo neste
dia e nas próximas semanas durante o seu novo nascimento, para aqueles que se juntam a nós cada vez mais numerosos.

Não pode ali haver obstáculos exteriores a vocês.

Os únicos obstáculos podendo surgir nesse caminho de alegria que fará de vocês, eu os lembro, saturados de alegria, serão unicamente os
restos da personalidade dissociada que lhes permitiu fazer esse caminho até hoje.

Até ela, vocês não devem nem reprimi-la, nem julgá-la, mas aceitá-la e transcendê-la pela Graça e pela potência da Luz que vocês irão se
tornar.

Vocês poderão, e vocês podem recorrer à minha Presença, à minha Radiação, à minha Potência, a cada hora dos seus dias.

Nós estamos infalivelmente conectados.

Nós estamos infalivelmente nos aproximando a fim de que vocês possam reencontrar a totalidade da sua Unidade, a totalidade da sua
Divindade, a totalidade do que vocês são e não mais do que vocês acreditam ter sido.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, todas as minhas proteções e nós iremos trabalhar agora, durante o tempo que
nos foi atribuído, no silêncio do coração, a fim de acolher a Luz, a Unidade e o Cristo.

... Efusão de energia ...

O Cenáculo me disse para dizer-lhes que a sua próxima reunião de efusão do ultravioleta, na Glória da Unidade do Pai e do Filho reencontrado,
irá ocorrer no domingo, dia 17 de maio, às 15 horas.

Sejam abençoados.

Sejam agradecidos.

Recebam a nossa gratidão e acolhamos, agora, no silêncio, o Pai.

... Efusão de energia ...
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PRIMEIRA PARTE

NDR: O.M. AÏVANHOV é um interveniente que foi de origem búlgara e esteve encarnado há algumas
décadas.

Encontramos, hoje, em suas intervenções na canalização, o seu sotaque, o seu humor e o seu
francês aproximativo, como na sua vida, que nós respeitamos quando as transcrevemos.

Nós não agimos em nome de qualquer obediência, seja do tipo que for, mas transmitimos, com toda
transparência, as informações que este interveniente nos transmite para nos acompanhar ainda

hoje.

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, de encontrar pessoas que
eu não conheço no momento.

Então, eu lhes apresento todas as minhas saudações fraternais, antes de fazer como eu faço.

Para aqueles que me conhecem, vocês sabem, e para aqueles que não sabem, eu vou dizer: eu funciono
sempre com vocês para tentar lhes responder às perguntas.

Perguntas que se referem, obviamente, à sua evolução espiritual e ao seu futuro.

Então, vocês vão ver, eu tentarei ajudá-los da melhor forma que eu puder.

Outra coisa, também, que eu gostaria de dizer, porque aqueles de vocês que me conhecem, vocês sabem que
eu tenho a carta de membro para fazer parte das Efusões de Energia que vocês têm vivido.

Então, eu gostaria de lhes dizer que é um sucesso muito grande porque, por todo o redor deste planeta, há um
número, eu diria, muito grande de pessoas, não importa o número, que se juntaram a essas efusões de energia

para, elas mesmas, se beneficiarem desta Radiação da energia do Ultravioleta, a fim de trabalharem no
sentido da Luz e, enfim, de reativarem o que vocês são realmente e de fazerem cair os véus da ilusão

que os encerram desde tão longo tempo e que nos encerraram durante muito tempo nesta realidade específica
da 3a. Dimensão e, sobretudo, nesta forma que vocês vivem da dualidade, não é?

Então, eu lhes apresento todas as minhas saudações e estou, desde já, pronto para escutar, caros amigos, as
perguntas que virão e para as quais eu tentarei, na medida do possível, ajudá-los no caminho de vocês.

Então, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: há uma diferença e, se sim, qual é, entre a Radiação do Ultravioleta e a chama violeta?

A chama violeta, que está ligada em parte com o que vocês chamam de Conde Saint Germain ou
também, em algumas tradições, ao próprio Arcanjo Miguel.

O Arcanjo Miguel, como sabem, na tradição, é aquele que protege, é aquele que vem livrá-los de tudo o que é
dualidade e de tudo o que é “diabólico”, o diabo sendo, por essência, dual.

O diabo sendo uma figura alegórica, obviamente, que tomou diferentes máscaras no curso de
diferentes civilizações que se sucederam nos mundos encarnados, há agora mais de 50.000 anos,

não é?

Então, a chama violeta ligada ao Conde Saint Germain que está ligada também ao Arcanjo Miguel, vai servir,
sobretudo, para subir o nível vibratório na sua realidade densa.

É uma excelente energia para a purificação, para a elevação vibratória e também para as proteções do que
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vocês chamam e que eu chamava, na minha vida, de liberações com relação às forças que não vão no sentido
da Luz.

Agora, no que se refere à Radiação do Ultravioleta, o nome, em si, significa que é uma energia que não é
visível, em todo caso, com o espectro visível dos seus olhos.

É uma energia que é conectada pelo Sol Central.

Vocês talvez saibam (ou, em todo caso, se não souberem, eu lhes digo), o conjunto deste Sistema
Solar entrou sob a influência do primeiro Sol Central, aquele desta galáxia que é Sírius, Sírius A.

A irradiação lhes é emitida desde exatamente (e é muito preciso) o período do mês de agosto de 1984.
Desde este período, alguns seres humanos foram capazes de despertar, neles, a recepção desta

energia, que nada tem a ver com o Ultravioleta.

Esta energia específica que foi recebida tinha por objetivo ativar todos os chacras, uns após os
outros, através do que eu chamaria de movimento descendente, desde a parte superior até a parte

inferior, para casar-se com as energias da Kundalini e voltar a subir, a fim de permitir (a esses seres
que viveram isso há quase um quarto de século agora) despertar a Kundalini e, sobretudo,

sobretudo, constituir o que eu chamo de corpo de Luz e os novos corpos espirituais.

E aí está agora o Arcanjo Miguel que, ele, conecta, com a Terra e com o conjunto deste Sistema Solar.
Ele não está sozinho, como ele disse.

Nós somos em grande número nas diferentes galáxias, nas diferentes constelações, nas diferentes
Dimensões, vindo para focalizar (ou canalizar, se preferirem, é uma palavra que vocês gostam muito) e para
canalizar, de algum modo, essas energias,mas que não vêm mais do seu Sol Central, mas do Sol Central

do Universo, do conjunto das galáxias que tem por nome Alcyone.

Alcyone sendo uma das filhas das Plêiades, não é?
O que foi chamado, em algumas tradições, de ponto central no Pensamento de Deus, o que é chamado, em
linguagem cabalística, de Aïn Soph Aur, ou seja, o que está além da Luz, vem precisamente de Alcyone e

esta energia não pode ser apreendida diretamente na encarnação se ela não for retransmitida pelos grandes
seres como os Arcanjos e também como eu.

Nós temos diferentes círculos concêntricos, se quiserem, que focalizam essas energias sobre o planeta em
momentos específicos.

Elas se derramam, eu diria, desde o final do seu ano de 2008, porque o manto de proteção que
cercava a sua Terra e os planetas deste Sistema Solar não existe mais.

Vocês estavam isolados, de algum modo, das vibrações cósmicas, e isso desapareceu.
Além disso, a sua galáxia, o conjunto desta galáxia, está, pouco a pouco, entrando em uma irradiação

fotônica de natureza específica, que está ligada à passagem específica que acontece em alguns ciclos a
cada 26.000 ou 52.000 anos, conforme o período visualizado.

Vocês estão entrando atualmente nesta influência energética.

Então, a energia do Ultravioleta, eu sei que ela pode ser chamada de diferentes modos.
O Arcanjo a chamou deste modo.

Por intermédio de outros canais (que não são centrados nos conhecimentos científicos,
absolutamente), a palavra empregada é a irradiação Adamantina, ela está ligada à irradiação

específica que corresponde à sua própria irradiação da centelha divina.

É o Atman, se quiserem, dos orientais, dos hindus, que é retransmitido.

O objetivo desta radiação é despertar a sua própria Divindade.
É isso que que nós ativamos e iremos ativar durante este ano.

Então, eu gostaria também (e eu lhes disse e repeti) de agradecê-los do fundo do coração porque o trabalho
de pré-ascensão é um êxito total e, como sabemos que realizamos apenas um terço do que deve ser

realizado, nós temos uma esperança imensa de chegar a algo de magnífico.

Para os que não me conhecem, e algumas pessoas aqui talvez saibam disso, no ano de 2005, quando eu
comecei a intervir junto a este canal, eu estava extremamente perturbado (mesmo eu) porque os níveis

dimensionais onde estávamos, nós estávamos muito inquietos com a Terra.
Nós não sabíamos se havia uma capacidade real para a Ascensão deste Sistema Solar e, hoje, nós

estamos verdadeiramente tranquilos.

Então, aí está, há uma diferença essencial, efetivamente (eu retomo o seu assunto e a sua pergunta):
a chama violeta tem um papel de subida na Vibração em meio a esta própria Dimensão na qual vocês

vivem que os aproxima da Unidade.

Por outro lado, a irradiação que vocês recebem, quando a captam sob a forma de pressão, no nível
dos chacras superiores, no nível do plexo solar (do Manipura chacra), no nível do Anahata



chacra, corresponde a uma irradiação que os aproxima da sua Unidade.
Não é a mesma frequência, não é a mesma Vibração, não tem tampouco da mesma utilidade, mesmo

se houver analogias, seriam apenas com referência à cor violeta, é claro, a chama violeta e o
Ultravioleta.

Se quiserem, a chama violeta faz referência à Luz, e o Ultravioleta é um trabalho da Luz, mas
desencadeado pelo Pensamento do Coração do Pai, ou seja, vocês represam o que está além da Luz, no

local onde a Luz nem mesmo nasceu, lá onde se encontra o Coração e o Pensamento do Pai.
A Fonte das Fontes, se preferirem.

Em outras tradições foi chamada (embora a palavra não me pareça coerente para descrever
isso) de Fonte de Cristal.

É também o equivalente, no budismo tibetano, do que alguns tibetanos chamaram de Vajra, ou seja, o cetro,
o coroamento, a realização que corresponde àunificação dos princípios inferiores com o Espírito no

nível do que está situado acima da sua cabeça e que se chama, portanto, a Fonte de Cristal, aí está.

***

Questão: o que você pode nos dizer sobre a civilização dos triângulos?

Por que a sociedade?
Porque a sociedade é uma palavra extremamente humana, a palavra social, societário, sociedade, em relação

com, eu diria, as relações entre os seres humanos.

A civilização, o povo, se preferirem, dos triângulos são os orquestradores, de algum modo, de todas
as Dimensões.

Eles estão presentes no nível do que vocês chamam..., quando eu lhes falei das partículas Adamantinas, vocês
sabem, há o prana e, depois, o que corresponde às forças etéreas (os glóbulos de vitalidade, se

preferirem).

As partículas Adamantinas começam a se manifestar a partir do momento em que um ser humano começa a
viver na sua Dimensão, o que era chamado anteriormente, pelos sábios orientais, e também na minha vida,

de Supramental.
O plano de la Cità, como dizem os orientais.

Então, as energias da civilização ou do povo dos triângulos são as ordenadoras dos mundos que podem se
manifestar à sua realidade, mas são níveis de consciência dificilmente apreensíveis, eu diria, mesmo para

mim, do nível em que eu estou.

Obviamente, a comunicação com todas as Dimensões é possível a partir da Dimensão em que eu estou, mas
nós não temos acesso a todas as informações relativas a esses triângulos.

Do mesmo modo, quando me acontece de ler nos casulos de Luz, por vezes, eu tenho necessidade de ter
informações mais específicas, porque não é o meu papel conhecer isso, vejam vocês.

A comunicação nas Multidimensões em que nós estamos é diferentemente mais fácil, mas se
comunicar não quer dizer conhecer todas as Dimensões, é claro.

Vocês estão, ali, nas Dimensões que estão além da forma.
Não somente não há mais forma (humana ou não humana), mas não há sequer mais esfera (no sentido, por

exemplo, de um planeta ou de um sol), é bem além disso.

Portanto, são planos com os quais talvez alguns humanos cheguem a conectar, mas não terão mais
informações do que isso, a não ser o fenômeno vibratório que corresponde a um fenômeno pseudo-

ascensional ligado à manifestação dessas civilizações triangulares.



***

Questão: quando se trabalha com os Mestres ascensionados nos diferentes grupos, é melhor se
agrupar ou continuar cada um na sua especificidade?

Eu entendi a pergunta.
Caro amigo, eu posso responder uma coisa que é extremamente importante.

Como vocês constataram nos séculos passados, todos os Mestres (eu não falo dos Mestres
ascensionados, mas daqueles que deixaram um vestígio, eu penso, por exemplo, em Bença Deunov,

o meu grande Mestre, olhem, por exemplo, os seres que eu encontrei na Índia, também), em todos
os países do mundo, estavam sós no canto deles, porque era a época da separação mais total.

Eles deviam semear os grãos, como eu semeei grãos, como semeou grãos Babaji, como semeou
grãos Ma Ananda Moyi, e muitos outros sobre o planeta.

Obviamente, naquele momento, vocês jamais viram agrupamentos de Mestres.
Era algo de extremamente raro, porque cada um tinha a sua especificidade e a sua filiação que lhe era própria.

Não havia, como dizer, mistura possível.
Todos serviam a Luz, é claro, mas eles não podiam se misturar, porque havia diferentes correntes,

diferentes filiações e diferentes movimentos energéticos.

O que acontece hoje (e é muito recente no nível do planeta, em todos os países do mundo) é que há
impulsos para que vocês se agrupem.

É válido, quer vocês trabalhem com Mestre Tartapion ou Mestre Trucmuche, se quiserem, é exatamente
a mesma coisa.

Hoje, vocês sentem uma aspiração para se agruparem.
Esse agrupamento deve se fazer pela afinidade vibratória e os Mestres sentem exatamente a mesma

coisa, quer eles sejam ascensionados ou que sejam Mestres encarnados, porque, como lhes disse o
Arcanjo, todos vocês são Mestres.

Simplesmente, há quem ainda não saiba, eles recusam ver a verdade, mas isso virá, não é? E vocês
vão receber cada vez mais injunções, mais impulsos ou para mudarem de região, ou para voltarem a

um lugar específico, ou para frequentarem ou ficarem lado a lado com outras pessoas.

São afinidades que se criam que representam sinergias.
É um impulso desejado pela Luz porque, quanto mais houver o que eu chamaria de Lareiras de Luz, pessoas

que vão se agrupar (mas não se agrupar para se isolar, é claro)...
Não é questão de criar correntes novas.

Eu diria, de preferência, que é a resolução das antigas correntes que vai se fazer deste modo.

É a primeira etapa do que eu chamaria de agrupamentos finais que serão prévios à Ascensão da grande
maioria dos humanos que irão ascensionar, é claro.

Então, sim, se for algo que vocês sentem, é preciso fazê-lo, porque é uma injunção da Luz.
É a própria evidência da Luz para se reagrupar.

O que não era possível ainda há vinte anos torna-se, a cada ano, cada vez mais forte e presente para induzi-los
a criar sinergias vibratórias, se quiserem.

Portanto, o tempo da meditação, sozinho no seu canto, terminou, porque mesmo vocês sendo mestres de si
mesmos, vocês devem se beneficiar de um afluxo da Luz ao redor de vocês.

Quanto mais vocês forem para a Luz, menos vocês irão suportar o que não é da Luz.Quanto mais vocês forem para a Luz, menos vocês irão suportar o que não é da Luz.

E quanto mais vocês forem para a Sombra, menos vocês irão suportar a Luz.

Há uma espécie de decantação que está acontecendo, que reorienta totalmente o seu modo de ver a vida, a
sua vida e o seu modo de funcionar.

É inevitável, inexorável, e isso está a caminho.

***

Questão: há interesse em fazer grandes grupos, quando se trabalha em um mesmo assunto, não se
estando totalmente em afinidade vibratória?

No momento, vocês estão na primeira etapa dos agrupamentos.



Esta primeira etapa dos agrupamentos necessita de passar da unidade, se quiserem, a pequenos grupos.

O que eu chamo de pequenos grupos?
Não se esqueçam de que vocês têm ainda a sua personalidade, mesmo se vocês despertaram em

vocês os chacras superiores ou os chacras do coração ou a Kundalini.

A personalidade dissociada está aí, emboscada, queira-se ou não, ainda que ela se apague diante da
Luz.

O único momento em que ela será definitivamente apagada é o momento em que vocês deixarem esta
Dimensão.

Os seres realizados nesta Dimensão, mesmo o meu mestre Bença DEUNOV, se quiserem, que era muito mais
do que ele mesmo acreditava que fosse, porque ele era certamente o maior ser que jamais foi trazido sobre

esta Terra, no nível dimensional.

Eu não digo grande no nível da função, porque, grande no nível da função é CRISTO e ninguém mais.

Agora, no nível da entidade que foi Bença Deunov, era uma entidade que vinha de uma Dimensão muito mais
elevada do que as Dimensões permitidas pela encarnação.

Ele se manifestou, aliás, por um processo um pouco específico que é diferente do que se chama, em anglo-
saxão, o walk-in, mas nós não iremos abordar isso agora para não sobrecarregar.

Mas os primeiros agrupamentos são os agrupamentos de intenção por afinidade vibratória.

É evidente que o agrupamento ideal é constituído de 24 unidades de consciência, por razões
extremamente precisas: porque existe, no nível dos mundos multidimensionais, uma estrutura da

Luz que não é fotônica.
É uma estrutura geodésica.

É uma estrutura que funciona no princípio do átomo de carbono, ou seja, com 6 lados, para aqueles
que conhecem.

A partir do momento em que vocês são 6 vezes 4, vocês reconstituem uma unidade, ou seja, as 24
consciências que estão no caminho de unificação são capazes, se quiserem, de recriar uma célula

unitária em 24.

Isso não se faz de um dia para o outro, é claro, mas é a primeira etapa antes de outros agrupamentos que,
eles, serão propostos a vocês, no momento oportuno.

Portanto, as primeiras células, eu diria, idealmente, em um primeiro momento agora, se vocês conseguirem não
se estriparem em 10, já está bem.

Mas se vocês conseguirem subir para 24, então, aí, eu lhes digo, «eu tiro o chapéu», significa que
vocês estão em um caminho muito bom.

Não é por acaso que há 24 Anciões.
Os Melquisedeques, os Ancestrais, eles são em 24 a dirigir, não é por acaso.

***

Questão: quais são as qualidades a serem desenvolvidas para viver isso?

Uma única qualidade é indispensável: se eu lhes disser «amor», todos vocês vão dizer «sim, o amor
sabemos o que é».
Isso não é verdade.

A única virtude que lhes é indispensável, e eu insisto nisso, chama-se e chamar-se-á e é assim que deve ser: o
não julgamento.

Sejam quais forem as pessoas com quem vocês desejam se colocar em grupo, não é uma vida em
comunidade, é um compartilhar de vibrações, um compartilhar de competências, um compartilhar do amor,

mas não para viver a bagunça.

Isso quer dizer simplesmente Isso quer dizer simplesmente que vocês têm aspirações comunsque vocês têm aspirações comuns, , mas a aspiraçãomas a aspiração
comum não basta, porque o ego, também, ele aspira à Luz, tal como ele diz.comum não basta, porque o ego, também, ele aspira à Luz, tal como ele diz.

Portanto, estar desembaraçado do ego é já um caminho extremamente abrupto.Portanto, estar desembaraçado do ego é já um caminho extremamente abrupto.

Se vocês viverem a energia do despertar, ou seja, se vocês receberem a pressão da Radiação do
Ultravioleta no nível da cabeça, se vocês perceberem a ignição do seu chacra do coração, as coisas

irão ocorrer mais ou menos naturalmente.

Vocês não irão impedir os problemas do ego.



Vocês não irão impedir os problemas dos medos, mas basta colocarem-se no coração, na Unidade,
na proteção de Miguel e da pressão da Radiação do Ultravioleta, para que tudo seja dissolvido.

Uma palavra que eu emprego e que foi retomada pela minha amiga, aí, que escuta tudo(ndr: Véronique
Loriot), é dizer, por exemplo, que uma situação que está em harmonia deve gerar o quê?

Fluidez, sincronia e Alegria.
Isso é fundamental.

Se não houver alegria, se uma das pessoas não estiver na alegria, isso quer dizer que, necessariamente,
absolutamente necessariamente, se as outras estiverem na alegria, o problema apenas pode vir desta pessoa

com relação à alegria.

Vocês não devem acusá-la, contudo, por estar neste estado, porque há medos inerentes a algo que é
fundamental.

Vocês sabem que o ser humano é condicionado no seu isolamento sobre a Terra pelo conceito de
território, ou seja, o meu/eu.

Quando vocês dizem «meu, eu», há necessidade de proteção com relação ao ambiente, porque lhe disseram,
vocês vivenciaram isso, se vocês colocarem a mão em uma placa elétrica (na época isso quase não existia), a

mão simplesmente sobre o fogo, isso queima, não é?

Então, o que se pode dizer com isso é que há em vocês uma necessidade de proteção, mas o amor não
conhece a proteção.

O amor não tem necessidade de ser protegido.

Então, entre esses agrupamentos, há seres que já acenderam literalmente o coração.
E, obviamente, há entre esses grupos, pessoas de muito boa vontade que querem se juntar a esses

grupos, porque elas sentiram vibratoriamente que devem se associar a esse grupo, mas elas não
podem eliminar de um dia para o outro os medos, porque o medo mais importante do ser humano é o de

perder o seu território, porque ele crê que ele é limitado.

Mas os limites são aqueles que se dá: o seu quarto e o seu penico e a sua cama, os seus lençóis, o seu
automóvel, a sua casa.

Nesses grupos, obviamente, se vocês estiverem no amor, nada de tudo isso pode existir.
Isso pode existir enquanto vocês estiverem nas construções.

Eu falei disso ontem, com relação a um grupo específico de pessoas onde havia noções de medos.
Obviamente que, quando há medo e se você sofreu na sua vida, você não quer que isso volte a

acontecer a você.

O problema é que vocês não podem ir a esses estados, ou a esses lugares, com esses medos, ou seja, é
preciso eliminá-los.

Vocês devem ter confiança, confiança na Luz.
Mas, quando se diz abandono à Luz, isso quer dizer também abandono à Luz do outro.

Vocês não podem ir contra esse princípio, sem isso, vocês recaem na dualidade.

Então, imaginem: isso pode acontecer em grupos de dois, em um casal.
Imaginem que em grupos de 6 a 8 pessoas, e eu não falo ainda de 24, isso arrisca ser um pouco penoso.

Mas hoje as energias não são de modo algum as mesmas.

A pressão, a Radiação que vocês recebem é feita para fazer cair as suas barreiras.
E vocês podem também resistir com relação a essas barreiras, porque vocês têm tanto o hábito, desde

milhares de anos, de viver no seu território que é o seu corpo, que vocês não podem compreender que algo
possa entrar nesse território.

Isso é também uma ilusão da mente.

Não há propriedade.
Tudo o que vocês conhecem nesse mundo, o Arcanjo Miguel lhes disse, será desconstruído muito

mais rapidamente do que vocês creem.

Vocês constatam no nível dos Elementos.
Mas vocês também, sejam quais forem o seu despertar e o seu acordar, vocês têm algumas coisas a

desconstruir.

Vocês não podem forçar, pelo mental, pela emoção, por outro lado, vocês podem se exercitar para
não julgar.

Se vocês compreenderem isso, vocês terão dado um grande passo para a reunião de boas vontades,
eu diria, e para a primeira etapa dos agrupamentos, mas, efetivamente, é um impulso que é desejado pela



Luz desde o início deste ano.

É importante compreender o que é inevitável.
Inevitável com relação à Luz que está vindo.

Inevitável com relação à desconstrução que está vindo.

***

Questão: poderia nos falar da ligação entre a primeira onda de Ascensão e as embarcações de
Ashtar Sheran?

O que é isso «as embarcações de Ashtar Sheran»?
Vocês sabem, os nomes que vocês dão não são sempre...

Eu vou lhes dar um exemplo que é muito simples.

Em uma época havia pessoas que frequentavam as canalizações as quais haviam recebido um ensinamento
dos anjos.

O canal, que era canadense ouviu um nome de anjo, então, ele escreveu os anjos Xedah.
Mas Xedah não existe.

Chamam-se os Shadaï El Shaï.
Isso nada tem a ver com o sotaque canadense, o canal entendeu Xedah e permaneceu Xedah.

Portanto, agora, Ashtar Sheran, são as palavras que vocês empregam.
São seres que lhes são apresentados já desde algum tempo.

As ondas de Ascensão são múltiplas.
Há Ascensões individuais que começam a acontecer.

Há também Ascensões com ou sem o corpo.
Isso nos levaria muito, muito longe.

A única coisa que vocês devem compreender é que vocês não são dependentes de um disco voador
para ascensionar.

Aqueles que creem nisso nada compreenderam dos mundos multidimensionais.

A Ascensão é uma translação dimensional com ou sem o corpo.
Um dia vocês estão em uma realidade.

Progressivamente, ou de repente, um dia, vocês estão em outra realidade.

Os modos de Ascensão são múltiplos, mas liguem-se no seu coração porque, aí também, são projeções do
mental imaginar como pode acontecer a Ascensão.

A Ascensão é uma translação.
Há Ascensões que irão acontecer graças ao fogo.

Eu não falo do fogo Micaélico que vem queimar gentilmente o peito.
Eu falo do fogo que vem queimar a Terra, isso é outra coisa.

Mas aquele fogo provoca também a Ascensão.
Não é a morte.

Não há dissolução da consciência.
A consciência cobre um novo corpo, o Corpo de Luz, como vocês chamam isso, ou o corpo cristalino, ou

o corpo de Diamante, para aqueles que vêm de Dimensões ainda mais elevadas.
Mas isso é muito complexo.

Em todo caso, vocês devem tirar da cabeça a noção de que haverá um belo disco voador todo de
metal que virá acolhê-los e buscá-los.

Isso existe, obviamente.
Há um número infinito de pessoas, de entidades conscientes (de baixa consciência e de muito alta

consciência) que supervisionam a Terra, cada um para vir recolher o que devem recolher.

Então, a única maneira de não se enganar, não é imaginar ou sonhar ou projetar com relação a um disco
voador, com relação a uma Merkabah, como vocês dizem, individual ou coletiva, ou o retorno de Jerushalaïm, a

Jerusalém Celeste, mas, efetivamente, pensar no seu coração o que lhes corresponde.

A solução está verdadeiramente no nível do coração.
Vocês não terão qualquer solução com relação a isso com a ferramenta mental.



Se vocês forem ao fundo do coração, haverá menos prudência necessária, porque o coração é o seu
guardião.

***

Questão: há diferenças entre as diferentes ondas de Ascensão?

Sim.
Elas são espalhadas ao longo do tempo.

Elas implicam em uma série de anos.
Elas se referem a Ascensões de diversas vias, eu lhes disse.

Há ascensões sem o corpo.
Há ascensões com o corpo.

Atenção, porque se vocês ascensionarem com um corpo alterado, o corpo vai realmenteAtenção, porque se vocês ascensionarem com um corpo alterado, o corpo vai realmente
se transformar.se transformar.

Vocês sabem que a passagem na 5ª Dimensão muda totalmente a estrutura celular, a estrutura do DNA e o
número de hélices de DNA.

Há passagem de um metabolismo específico, à base de carbono, para um metabolismo à base de silício, em
outra Vibração (à base de sílica, se preferirem).

E, para alguns seres, no carbono, novamente, mas em uma Dimensão muito mais etérea onde o mundo se
torna informativo e não mais biológico, mas, isso é uma outra história.

Então, as ondas de Ascensão são várias.
Eu creio que Miguel já disse, há dois ou três meses, que haveria ondas de Ascensão que começariam a

partir de 07 de maio, associadas a movimentos de população ligados a inundações, sobretudo em relação
aos litorais.

***

Questão: qual é o papel da Mãe Mera atualmente sobre a Terra?

Colocar fogo no pó.
É uma expressão.

Colocar fogo no pó é acender.

Vocês sabem, há um grande número de seres sobre a Terra que trabalham para a Luz.

O que é importante é que nenhum Mestre pode lhes conferir o despertar.
Nenhum.

Absolutamente nenhum.

Apenas você que pode acender a chama.
Ele pode lhes mostrar uma energia.

O único modo que um Mestre pode lhes transferir o despertar é transmitir-lhes a sua
quintessência durante a sua morte, ou seja, o princípio de filiação espiritual e de

incorporação [adombrement] total pela energia do Mestre.

Diferentemente, um mestre pode lhe propor, pelos rituais, pelo que ele é, certa dimensão energética que vai
fazê-lo fazer uma experiência.

Experiência de fusão com o todo, experiência de Samadhi, experiência de fusão cósmica.
Mas isso vai permanecer apenas experiências.

Isso dará boas lembranças, mas não a realidade.

Apenas você é quem pode desencadear a permanência e a realidade do seu despertar e é muito bem feito
assim.

Se quiserem, o que é chamado de despertar corresponde a uma série de estigmas, no nível do corpo,
extremamente precisos.

Então, mostrem-me um ser que foi realmente despertado, de maneira consciente, por um ser
encarnado.

Há seres que foram despertados na aproximação desses Mestres, mas por que, obviamente, eles
próprios se acenderam, eles próprios se encontraram, na presença do Mestre, mas não é a mesma



coisa.

Pode haver transmissões, como faz Miguel, de outras Dimensões, para ativar algumas funções, alguns corpos.
Há seres também que são capazes disso.

Não são os mestres, é o comum dos mortais, não é preciso tomá-los por Mestres, como gurus, são Mestres
que estão na vida normal e, por que eles ativaram, neles, a sua própria Luz, eles contagiam isso.

Pelo princípio de ressonância eles ativam em vocês uma experiência que desencadeia a sua vontade de
acender a chama, mas ninguém pode acender a chama no seu lugar.

Isso está muito claro.

Por outro lado, um Mestre pode fazê-los viver uma experiência.
Isso é completamente verdadeiro.

Ele pode até mesmo fazê-los se colocar no Samadhi durante um dia, uma semana, um mês, um ano, se ele o
quiser, mas, em nenhum momento, ele poderá interferir no seu livre arbítrio.

E mesmo quem se desperta após ter encontrado o Mestre, ele vai agradecer o Mestre e o Mestre lhe devolve
dizendo: «é a você mesmo que deve agradecer».

Se não, não é um verdadeiro Mestre.

***

Questão: se um terço da humanidade está desperta...

Ah, creio não ter dito isso.
De modo algum.

Se fôssemos um terço, caro amigo, vocês teriam ascensionado há muito tempo.

Os seres despertos sobre o planeta, atualmente (ou seja, eu não digo desperto à espiritualidade, eu falo
desperto à construção do seu corpo) recebem a energia pelos chacras superiores.

Nos tempos antigos (ou seja, antes da intervenção desses três últimos anos) eles despertavam a
Kundalini, recebiam o Espírito Santo ou a Shekinah ou a Shakti, segundo a sua terminologia, não
importa, a irradiação azul de Sírius, se preferirem, também, e eles construíram o corpo de Luz, o

veículo de Luz que vocês chamam de Merkabah.

Mas há seres hoje que são mais novos, eu diria, na encarnação, que vivem a pressão da Radiação do
Ultravioleta para acender e despertar o coração na realidade.

Não é o despertar para o interesse espiritual.

O que eu falo é o despertar da consciência pura.
Este despertar da consciência pura, hoje, nós estamos muito contentes, como eu lhes dizia, porque, grosso

modo, se atingirmos, no final de junho, o nível de seres totalmente despertos em uma porcentagem da ordem
de 1 a 2%, isso será enorme.

Mas depois os outros serão capazes, a princípio, de irem de maneira exponencial para um número mais
importante.

Mas, ainda uma vez, não devem crer que todos os seres humanos têm vontade de ascensionar.

Vocês, vocês estão aí, eu duvido efetivamente que todos vocês tenham vontade de retornar à Luz.
Mas há seres que estão também muito felizes.

Mas tem-se também necessidade desses seres que vão recomeçar um ciclo a fim de ensinarem, de instruírem
e de semearem os novos grãos.

Eles não podem viver o que vocês chamam de Ascensão e, no entanto, ninguém os condena.

O importante para nós é que certo número de seres humanos chegue ao porquê vocês se encarnaram e nós
todos nos encarnamos, a maior parte, para isso que foi a transubstanciação da matéria, ou seja, a

translação desta matéria (que é feita do seu corpo, da matéria da Terra e dos diferentes reinos que evoluem)
para outro estado dimensional, através do sacrifício da sua própria Luz que vocês fizeram durante todo esse

tempo.

Mas há pessoas que têm vontade de prosseguir o sacrifício e é a liberdade delas mais absoluta.

Mas nós temos necessidade de certo número para permitir uma Ascensão, em diria, na suavidade.
É efetivamente uma grande palavra, mas uma Ascensão coerente, digamos.

***



Questão: ascensionar com ou sem o corpo releva do nosso livre arbítrio?

O livre arbítrio existe unicamente em certo nível.
Vocês clamam todos, aqui, sobre a Terra, o livre arbítrio.

Sim, vocês têm o livre arbítrio enquanto vocês recusam a Luz.

Mas, quando vocês aceitam a Luz, não há mais qualquer livre arbítrio, vocês são inteiramente
determinados pela Luz que os rega.

Isso faz parte do abandono à vontade da Luz e do Pai.

O livre arbítrio existe apenas para os seres que prosseguem na dualidade.
Porque o livre arbítrio dita escolhas.

Ora, quando vocês estão conectados com a Luz, quando vocês estão despertos, quando vocês estão
acordados, vocês não têm mais qualquer liberdade ou, então, vocês têm a ilusão de crer nisso, porque a Luz é

inteiramente determinista quanto ao seu futuro.

O grande sacrifício que vocês fizeram através da encarnação é justamente o livre arbítrio.
Mas vocês não podem pretender o livre arbítrio deixando a dualidade.

O livre arbítrio é algo de confortável até certo grau de evolução e de despertar.
Mas quando o despertar acontece totalmente, vocês não têm mais o livre arbítrio.

Vocês estão inteiramente sob a influência da Luz.

É o ego que os faz crer que há o livre arbítrio.
Ele resiste, é claro, ele quer ter a escolha, ele quer escolher, ele não quer deixar a Luz agir.

Mas lembrem-se de que, quando vocês estão sob a influência da Luz, tudo acontece na alegria, na
simplicidade e na sincronia.

Isso é fundamental.

Agora, ascensão sem o corpo quer dizer o quê?
Quer dizer que o corpo é purificado pelo fogo solar.

Naquele momento, vocês deixam o seu envelope corporal, mas sem perder a consciência.

Mas se vocês ascensionarem, vocês reintegram imediatamente um novo corpo.
Isso parece difícil de crer ou de explicar, mas é a verdade.

A Ascensão com o corpo diz respeito aos seres que tiverem sido capazes de subir suficientemente o
nível da Luz neles para ativar, de um lado, as 12 fitas de DNA e, de outro lado (e as duas condições

não são equivalentes, eu diria), de terem constituído há muito tempo o corpo de Luz e, sobretudo, os
5 novos corpos espirituais, porque vocês passam de um sistema de 7 para 12.

Vocês ganham uma oitava.

Então, na prática, o importante de compreender é que aqueles que irão assegurar a Ascensão, a transição (a
translação, é a palavra que eu prefiro) com o corpo são aqueles capazes de guardar a estrutura biológica e de

transmitirem um ensinamento que terão recebido durante certo tempo, de maneira direta, e não por
canalizações, pelos seres e entidades de Luz em um momento preciso que vai ocorrer depois.

Estes irão se juntar, após certo período, com o corpo, pela translação, à nova Dimensão onde já terão chegado
aqueles que transladaram sem o corpo.

Eles serão portadores das novas sementes de vida.
Eles serão portadores de novos ensinamentos multidimensionais, porque é um aprendizado.

Se quiserem, é como quando vocês morrem.
Antes, obviamente, desta época, vocês saíam do corpo, vocês podiam vagar ao lado do corpo e, de repente,
vocês se apercebiam de que havia na extremidade uma espécie de vórtice com uma Luz que podia mais ou

menos atraí-los.

Por vezes, há quem parava no curso do caminho, porque eles estavam demasiadamente pesados,
porque tinham desejos, porque não haviam terminado, e outros que iam muito longe e depois, a um
dado momento, lhes diziam «não, você não pode ir mais longe porque, se for mais longe, você pode

não mais voltar».

Vocês compreendem o que eu quero dizer, não unicamente na experiência de morte iminente, mas
também depois da morte.

Havia barreiras, se quiserem.
Essas barreiras, quando vocês transladarem sem o corpo, elas não vão mais existir.



Vocês terão a consciência total, mas vocês não terão o ensinamento da nova vida.
O ensinamento da nova vida lhes será dado por aqueles que irão ascensionar, por último, com o

corpo.

Isso dito, não há inconveniente ou vantagem em ascensionar com ou sem o corpo, uma vez que, de qualquer
modo, a consciência não se interrompe.

Isso que é importante.

Eu desejo boa coragem àqueles que irão ascensionar com o corpo.
Porque é algo de extremamente feliz, mas que é um pouco mais demorado.

E há, entre vocês, eu vejo nos casulos de Luz, aqueles que estão prontos para se juntarem à Luz, se lhes for
dito.

***

Questão: isso quer dizer que eles vão permanecer mais tempo encarnados?

Obviamente.
Porque são eles que vão receber os ensinamentos dos Mestres de sabedoria eterna.

São eles que vão receber todas as sementes de vida e todas as sementes dos novos mundos espirituais que
vocês ainda não conhecem.

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

SEGUNDA PARTE

Sequência da canalização de O.M. AÏVANHOV - (2/2)

Questão: o que você entende por corpo espiritual suplementar?

Sem entrar nos detalhes, vocês sabem que evoluem em um mundo chamado 3ª Dimensão, que foi
qualificada de dissociada, ou seja, onde a dualidade prevalece(porque há mundos da matéria de 3ª

Dimensão que funcionam sem terem cortado a ligação da sua divindade).
É... não importa, essa não é a questão.

Aliás, qual é a questão?

Vocês estão em um sistema de 3 dimensões dissociadas que funcionam com base no número 7.
Há sete dias na semana.

Há sete cores no arco-íris e, sobretudo, vocês têm 7 chacras.

Na 5ª Dimensão vocês têm 12 chacras.
Vocês não têm mais 7 corpos, mas vocês têm 12 corpos.

Há, portanto, adição, desde o mês de agosto de 1984, às suas estruturas, para aqueles que despertaram,
de 5 novas frequências vibratórias correspondendo aos 5 novos corpos espirituais (e não mais

fisiológicos) e às 5 novas funções espirituais.

Eles estão situados em lugares extremamente específicos do corpo.
Eles correspondem a funções extremamente precisas, agora, na encarnação, mas que vocês irão encontrar

totalmente na 5ª Dimensão.

Eles estão presentes porque se localizam em lugares precisos do corpo.
Eles se manifestam no nível dos novos chacras.
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Então, a localização, se quiserem, mas sem entrar nos detalhes: há um que está entre o Manipura chacra e o
Anahata chacra, na ponta do seu osso esterno.

Esse corpo - 8o. corpo - corresponde ao nascimento do embrião Crístico.
É a famosa porta estreita de que falou Cristo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a

ser como uma criança», ou seja, abandonar uma série de crenças, uma série de prejulgamentos.
É o nascimento do corpo Crístico.

Depois, há o corpo mais importante, aquele no qual a pressão da Radiação do Ultravioleta age, hoje, e
que está situado entre o Anahata chacra, ou seja, o seu chacra do coração e Vishuda chacra, ou seja,

o chacra da garganta.
Entre esses dois chacras há um ponto preciso, que corresponde ao corpo de irradiação do divino.

É o corpo que, quando está ativado, permite-lhes irradiar a Luz.
Esse é o 9º chacra, ou o 2º corpo espiritual.

Há três outros corpos.
Um que está situado na garganta, entre Vishuda chacra e a ponta do queixo, que corresponde ao que

é chamado de 10º corpo ou corpo de comunicação com o divino.

Os nomes hindus existem, mas eu não quero sobrecarregar-lhes a cabeça.
Eles foram descritos há muito tempo no Mahabarata.

Há, em seguida, o 11º corpo.
O 11º corpo é o último a se ativar.

Ele começa a se ativar na maior parte dos mutantes há 1 a 2 anos no máximo.
Ele está situado sobre o lábio superior, no sulco sob o nariz.

Esse corpo corresponde ao Verbo criador.
Ele irá lhes conferir, quando estiver totalmente ativo, a capacidade para se comunicar inteiramente de maneira

telepática.
Ele se chama o Verbo criador, porque vocês sairão da palavra para entrar no Verbo.

Naquele momento, a Terra terá basculado os seus polos.
É o corpo da reversão.

Quando eu falo de corpos, eu falo dos pontos dos chacras, mas eles correspondem a envelopes nos casulos
de Luz, que são muito mais luminosos do que aqueles que vocês conhecem e que estão situados na parte

superior do corpo.

O conjunto dessas cinco estruturas espirituais determina o que se chama a Fonte de Cristal ou corpo
de cristal ou Vajra.

O último corpo ou 12o corpo é chamado de andrógino primordial.
Ele é a superação total da dualidade e a sua fusão na Unidade.

Ele está situado acima, ligeiramente, da ponta do nariz.
Poder-se-ia entrar muito em detalhe em suas funções, mas não é o objetivo hoje.

***

Questão: o que você entende por «mutante»?

Os mutantes são aqueles que ativaram, há alguns anos, o despertar da Kundalini.

Eles receberam o Espírito Santo, eles perfuraram as bainhas dos chacras.



Eles se juntaram, pela energia do Espírito à energia da Kundalini e as duas energias voltam a subir ao
mesmo tempo, ativando os novos corpos e conferindo a eles o status do que eu chamei de

«mutante», mas são seres totalmente despertos.

***

Questão: as pessoas que fizeram a escolha de retomarem um ciclo, em qual nível elas retomariam
esse ciclo?

Tudo depende, obviamente, do seu desejo e da sua capacidade para prolongar o juramento.

O juramento que vocês fizeram quando vieram nesse mundo dissociado, que era esquecer a sua
conexão com a Divindade para espiritualizar a matéria.

Agora, ninguém irá fazê-los engajar.
Se vocês desejarem viver na 3a Dimensão Unificada, esse será o caso.

Se vocês se sentirem suficientemente fortes para recomeçar, com o juramento de encontrar, no final, a sua
Unidade e a sua Divindade, essa será também uma escolha que lhes será proposta.

Mas não são escolhas que lhes serão propostas do exterior.
São vocês mesmos que fazem as escolhas.

***

Questão: os acervos desse ciclo serão conservados em um eventual ciclo futuro?

Depende do que você chama acervo.

***

Questão: resoluções, compreensões...

As resoluções fazem parte da sua encarnação e da sua dualidade.

A matéria é muito nobre, não devem crer que seja suja, a experiência da matéria.
Ela é muito nobre, mas é, por vezes difícil, especialmente quando vocês cortaram a Divindade e fizeram a

experiência da encarnação, há mais de 50.000 anos.
É um sofrimento enorme, eu concebo, mas quando vocês reencontrarem a sua Luz e o que vocês

São, vocês vão agradecer à Luz por ter lhes permitido viver esta experiência, mesmo se hoje não for
o caso, eu compreendo, efetivamente.

No entanto, os mundos da encarnação em 3 D Unificada ou dissociada são profundamente diferentes.
Recomeçar um ciclo 3D Unificado necessita, de qualquer modo, de recuperar a memória da sua

Divindade e também a memória das suas encarnações passadas, mas na nova vida.
Enquanto que aqueles que escolherem viver uma 3a Dimensão de novo, dissociada, deverão passar

necessariamente pelo esquecimento.

***

Questão: Jesus ou Buda fizeram a escolha de esquecer a Divindade manifestando-se sobre Terra?

Buda, sim. Jesus, não.
Jesus recebeu o princípio solar, CRISTO Solar, durante a sua missão pública, mas, obviamente, ele

tinha a consciência total de quem ele é, do dia do seu nascimento até a sua morte.

No entanto, o seu corpo não podia suportar a totalidade do que ele era antes do período do seu
ministério público.

Foi naquele momento que o Espírito Solar se fundiu totalmente nele.

Vocês sabem, há alguns seres que ainda estavam encarnados há pouco tempo e que, hoje, não têm
mais de modo algum forma humana ou forma humanoide, mesmo nos mundos da Luz.

Eles se tornaram planetas, ou sóis.

Vocês não podem se tornar um planeta ou um sol sem terem feito a experiência da matéria,
evidentemente.

Há grandes seres que estavam encarnados, há ainda pouco tempo, e que tiveram múltiplas encarnações que



são, hoje, o corpo dos planetas.
Isso lhes parece difícil de conceber, mesmo de conceituar, mas é a realidade.

***

Questão: o que você pensa da vinda de Maitreya?

É algo que muitas pessoas esperam desde muito tempo, parece-me.
É, como vocês dizem, em francês, é o arlesiano (personagem invisível ou fantasma) , ouve-se falar,

mas jamais se vê chegar.
Sim, por que não?

Lembrem-se: não é porque o Arcanjo Miguel está aí, porque eu estou aí, ou que outros canais,
médiuns, recebam múltiplas entidades que querem entrar em contato com vocês (a telepatia é algo

que está se desenvolvendo com toda velocidade)...
Entretanto, não esperem outros salvadores além de vocês mesmos.

Eu lhes repito, que eles se chamem Tartapion ou Maitreya ou Mãe Meera ou outra pessoa.
Eles foram modelos que lhes apresentaram modelos a seguir, talvez, mas nenhuma salvação pode vir do
exterior, ela virá apenas de você mesmo, mesmo se CRISTO voltasse hoje em um corpo de carne.

Hoje, para corroborar o que está escrito, certamente, o livro mais místico que foi escrito sobre a
Terra (na tradição ocidental, eu não falo da tradição oriental) é o Apocalipse de São João.

Ele efetivamente disse que CRISTO voltaria como ele partiu.
E como é que CRISTO partiu quando da sua Ascensão?

Ele partiu com o seu corpo e, no Pentecostes, ele efusionou o seu Espírito Santo sobre a totalidade
dos apóstolos.

CRISTO deve voltar como ele partiu.

Então, se vocês me disserem que CRISTO está em um corpo de carne, em algum lugar, esperando
para se revelar, eu não posso aderir a isso.

Aí está.

Há diferentes nomes que foram dados, que são muito exóticos.

Há a palavra Sananda, há a palavra Maitreya.
Há conotações, assim, orientais, que fazem muita ligação, eu diria.

CRISTO é CRISTO, Christos, em grego, o ungido do Senhor, é tudo o que isso quer dizer.CRISTO é CRISTO, Christos, em grego, o ungido do Senhor, é tudo o que isso quer dizer.

Todos vocês são Christos, disse-lhes Miguel.
Então, por que querer esperar algo de exterior a vocês?

Revelem e despertem o que vocês são.
Vocês são tudo isso.

Vocês são o conjunto dos mundos em vocês sozinhos.
A única diferença é que CRISTO sabia e, vocês, vocês não sabem e, portanto, vocês não têm

consciência disso.

***

Questão: qual é a função das crianças índigo, cristal ou diamante?

São seres que nasceram com uma ou várias fitas de DNA a mais.

Elas já são, a maior parte, totalmente telepáticas, se quiserem, totalmente canais, se preferirem.

Elas são os despertadores.

Muitas pessoas pensam, quando têm filhos: «Meu Pai, é a Ascensão, o que vão se tornar os meus
filhos?».

É preciso saber que não são vocês que devem se ocupar dos seus filhos.
São os seus filhos que vão se ocupar de vocês.

Porque eles já estão conectados com esta Dimensão, a maior parte.
A totalidade, eu diria, das crianças índigo e das crianças cristal.
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***

Questão: como acompanhar as crianças índigo, hoje, para despertá-las ao que elas são?

Eu tenho vontade de responder: «Deixem-nas viver».
São elas os seus acompanhadores e não vocês que as acompanham.

Elas são os seus Mestres.

***

Questão: parece-me que há nisso «perdição»?

Elas estão desajustadas.
Elas estão desajustadas porque, efetivamente, elas chegaram com uma consciência totalmente

aberta em um mundo...
Imaginem que vocês se encontrassem em um jardim pleno de rosas e, de um dia para o outro, vocês se

encontrassem em uma fossa de estrume.
Isso é bizarro, não é?

É que, mesmo se você mesmo for oriundo de uma rosa, tem assim mesmo vontade de sair da caca, não é?
Isso é importante compreender.

Mas vocês não devem se preocupar.
Ainda que isso lhes dê medo, ainda que vocês tenham a impressão de que algumas dessas crianças tropeçam

ou se tornam mais ou menos desajustadas, ou mesmo loucas.
Isso não vai durar.

A Luz está aí, agora, a maior parte deles sente o que está acontecendo.

Não creiam que há apenas alguns privilegiados humanos que estão conscientes do que está acontecendo.

Os próprios vegetais sabem disso, os próprios animais sabem, próprios minerais sabem.
Então, nenhuma inquietação com isso.

Mesmo se o período for duro, e corre o risco ser duro.

Lembrem-se do que disse o Arcanjo.
Quanto mais vocês estiverem no seu coração, mais as dificuldades irão parar por si.

Essa é a realidade.

Quando CRISTO dizia em um nível metafórico: «Será que o pássaro na árvore vai se preocupar com
o que ele vai comer amanhã?».

Obviamente, o mundo que vocês criaram, baseado na competição, baseado no dinheiro, implica em que vocês
se adaptem a isso.

Mas o dia em que os valores de competição, o dia em que os valores do dinheiro simplesmente não mais
existirem, quais serão os valores que serão apresentados?
Você não terá outra moeda de troca além de você mesmo.

Você não terá outra moeda de troca além do seu próprio coração.

Vocês não poderão contar com um bilhete ou seja com o que for.
Vocês poderão contar apenas com o seu coração.

Isso se junta, aliás, ao interesse de agrupamentos de que falei.

Era essa a questão ou eu a desviei?
Isso responde à questão.

***

Questão: o dia em que não teremos mais necessidade de dinheiro está próximo ou distante?

A questão tem dois gumes.
Vocês assistem, como eu lhes anunciei já há vários anos, com as noções do tempo que, há ainda três ou

quatro anos, não seriam tão fiáveis como agora porque, como lhes disse o Arcanjo, vocês passaram de
um governo humano para um governo espiritual.



E essa passagem de um tempo humano se acompanha também de uma passagem para um tempo espiritual.
O que explica que o Arcanjo possa lhes dar reuniões em hora fixa, mesmo se ele se enganar ainda nos dias,

porque ele não conhece os dias.

É difícil, nós bem dizemos para ele e lhe sopramos pelas costas que ele se coloque completamente, mas ele
não compreende.

Ele fala, aliás, de dia, quando ele quer falar dos seus dias e das suas noites, porque ele não compreende a
diferença dia / noite.

Não é grave.

O que eu quero dizer com isso, o dinheiro, os valores do antigo mundo estão se desabando sob os
seus olhos.

Seria preciso verdadeiramente ser um avestruz, ter a cabeça no fundo do buraco, dez metros sob a terra, para
não ver o que acontece, não é?

Todos vocês estão conscientes disso, quer vocês estejam no caminho da Ascensão ou não.
Apenas os avestruzes é que recusam ver o que acontece, não é?

Então, o que acontece é uma realidade e, como diziam os índios (os índios diziam coisas interessantes) ao
homem branco: «o dia em que vocês tiverem abatido todas as árvores, o dia em que tiverem pescado todos os
peixes, o dia em que tiverem matado todas as caças, o dia em que tiverem comido e destruído todos os grãos,

vocês irão se aperceber de que o dinheiro não alimenta.
É tão simples e tão prosaico isso, mas é a realidade.

É para quando?
Mas é para muito em breve!
Vocês estão neste período.

Agora, eu não posso lhes dizer: «é amanhã», mas, em todo caso, não será em um ano.

***

Questão: você pode nos falar de informações sobre as mudanças climáticas?

Sim, vou lhes dizer algo: vocês nada viram.

A manifestação dos Elementos é privilégio do Arcanjo Miguel.
O Arcanjo Miguel se mata de repetir, por intermédio do canal em que estou, por intermédio de múltiplos canais

sobre a Terra, com palavras que são próprias ao canal, é claro, e fala das modificações dos Elementos que
ocorrem atualmente.

Mas Miguel insiste muito de que nada serve se preocuparem com isso, porque é importante estar informado,
mas há pessoas nas quais a verdadeira informação causa medo e é, aliás, por isso que a sua mídia não quer,

sobretudo, que vocês saibam o que acontece no mundo.

Vocês nada sabem, apesar da internet, vocês não sabem um décimo da realidade do que está em curso.

Então, vocês se consideram estar em um país, como dizem, «abençoado pelos deuses» e em uma região,
apesar de tudo, «abençoada pelos deuses».

Houve, parece, uma grande tempestade, digamos.
Mas a grande tempestade não é nada.

Aqueles que vivem as tempestades, agora, não irão vivê-la depois e eu lhes asseguro que os ventos
que vão se manifestar daqui até o final deste ano, nos diferentes lugares do mundo, não são

pequenos ventos.
São velocidades que jamais foram atingidas sobre a Terra.

Então, não se preocupem com isso porque, se vocês estiverem no coração, nem o dinheiro, nem o clima irão
lhes faltar ou irão atacá-los.

Isso está claro, essa é uma verdade espiritual.

Vocês chamam isso, eu creio, de princípio de ressonância ou princípio de reação, mas isso vai bem além.

Testa-se, assim, a sua capacidade para a adesão à Luz, a sua capacidade para aceitar a Luz e a sua
capacidade para ter a fé total na Luz.

Portanto, não se preocupem com isso porque, de todo modo, vocês estarão no lugar correto, no momento
correto, a partir do momento em que vocês confiarem, a partir do momento em que vocês se abandonarem à

Luz.
Não pode ser de outro modo.



Será necessário repetir isso ao Incansável [referência ao canal Jean-Luc Ayoun] porque ele adora prever tudo...

É necessário efetivamente compreender que preparar hortas é muito agradável, preparar comida é muito bom,
mas o mais importante é permanecer centrado.

Como por milagre, vocês vão ver que as coisas irão acontecer da maneira mais luminosa possível.

Mas se vocês encararem isso como uma catástrofe, será uma catástrofe que vocês irão viver,
Ascensão ou não Ascensão.

***

Questão: é possível, ao nosso nível, ativar mais a energia do fogo?

Caro amigo, eu responderei que isso irá chegar bastante cedo.
A espada Micaélica, os Serafins, ativaram em vocês esta veia de fogo no coração.

Pouco a pouco vocês vão se habituar ao fogo.
O fogo é a energia da transfiguração, tal como viveu Moisés ou Elias durante a Ascensão, ou também Enoque.

O fogo é o elemento transmutador por excelência.
Trata-se de um fogo físico, mas também de um fogo alquímico, mas é um fogo que queima o que deve ser

queimado.
Então, deixem o fogo investir em vocês tranquilamente.

Não vale a pena pressionar as coisas naquele nível, a menos que vocês queiram terminar como Enoque ou
Elias.

Lembrem-se de que Moisés viu o fogo, ele não passou pelo fogo.

***

Questão: esse fogo é precedido da noite escura da alma?

Tudo depende do caminho que vocês seguiram.

De qualquer modo, ou vocês ativaram os chacras superiores antes da pressão da Radiação do
Ultravioleta e despertaram a Kundalini, caso em que o fogo que vocês terão que viver jamais irá

corresponder à noite escura da alma, porque vocês viveram transformações importantes.

Entretanto, o fogo do coração, tal como descreveu o Mestre do Ar, ou seja, RAM, corresponde
realmente, se quiserem, a um processo de expansão do fogo partindo do coração.

Isso é possível com um período prévio de grandes dúvidas.

É o que vivem alguns seres nesse momento que estão, como eu gosto de dizer, com as nádegas entre duas
cadeiras.

Quer dizer que eles estão com as nádegas entre a sua própria Luz que está desperta e a dificuldade que eles
têm de soltar alguns medos inerentes ao seu caminho, à sua encarnação.

Nesse caso, eles podem manifestar noites escuras da alma, mas que não vão durar anos, obviamente.

Tanto mais que o Arcanjo Miguel disse que, daqui até o início do seu verão (inverno, no hemisfério sul), a
iluminação do coração será quase total para aqueles que tiverem seguido o caminho da Luz.

***

Questão: podemos, após a passagem, reencontrar seres que foram queridos durante a encarnação?

É preciso efetivamente compreender que, quando vocês entram na multidimensionalidade, os
apegos que vocês têm nesse mundo cármico ou não cármico, familiar ou não familiar, afetivo ou não
afetivo, sexual ou não sexual, fazem parte dos apegos ou das relações que vocês criaram nesta vida

ou em uma outra vida.

As relações, tais como vocês as definem, mesmo positivas, absolutamente não existem mais nos estados
multidimensionais, quer dizer que vocês irão reencontrar, que vocês irão reconhecer as pessoas com quem
vocês viveram, mas vocês não poderão provar o que vocês provam hoje por tal pessoa querida, em

uma vida passada, mas isso será uma lembrança desprovida de emoções, desprovida de atração, desprovida
de repulsa.

Isso é muito importante compreender.



Não esperem recriar situações afetivas, sexuais, familiares ou outras, nos estados multidimensionais.
Isso não existe.

Não se esqueçam de que as barreiras, o que eu chamei de território da sua encarnação, da sua
história, simplesmente não mais existe a partir da 5ª Dimensão.

***

Questão: poderia nos falar do destino da França, suposta de iluminar o mundo?

Eu sei que cada país tem, eu diria, uma máxima.
Eu, eu diria que a França é, de preferência, o país das cabeças de caboche, quer dizer, de pessoas que têm

um tal intelectualismo, uma tal incapacidade para sair do seu intelecto que isso se torna cômico, visto lá
do alto, apesar do despertar e apesar de um país que deve iluminar o mundo, como vocês dizem.

Mas não devem se enganar porque esta missão, isso subentenderia que a nova Terra ou o novo planeta (eu
não direi nada sobre isso), mas que a França vai persistir assim.

Não, eu não creio.
Simplesmente, vocês já são abençoados pelos Deuses, porque, quando vocês olham o que acontece em

outros países, o que aconteceu há 40 anos em outros países, vocês são mesmo extremamente privilegiados.
E eu creio que vocês irão permanecer ainda bastante privilegiados nas tribulações que vão chegar.

Isso já é enorme.

Agora, a missão de um país, isso nada mais quer dizer nos mundos multidimensionais que são, eu os lembro,
mundos na maior parte interiores nos planetas tais como vocês os conhecem.

Em todo caso para a 11ª Dimensão.

Vocês vivem em um mundo em que a Sombra não existe mais.
Vocês vivem sob a influência permanente do seu Sol Central.

Não há mais divisão.
Não há mais continentes.

Há Unidade.
Portanto, isso nada mais quer dizer na própria noção de país se, hoje, vocês estão na França e vocês estão

protegidos de todo esse tumulto que existe atualmente.

***

Questão: por que a França está protegida?

Porque, caros amigos, vocês têm a cabeça tão dura que é preciso tempo para que a Luz penetre.
Eu sei algo com o Cabeça de Caboche (o canal Jean-Luc).

Quer dizer que, mesmo quando vocês vivem a Luz, vocês colocam à frente, como nenhum outro povo, o seu
livre arbítrio, ou seja, a sua liberdade querida e o seu território querido.

Isso é cultural, não é genético, é cultural.
(ndr: Cabeça de Caboche e Incansável são os dois apelidos que Aïvanhov deu ao canal Jean-Luc).

***

Questão: se a passagem da 3ª para a 5ª Dimensão supõe o Abandono à Luz, como ocorrem os
processos seguintes?

Eles não estão inscritos em um tempo linear.
É, portanto, muito difícil de falar deles.

Há caminhos evolutivos diferentes, ou seja, não se deve crer que os seres irão sistematicamente da 5ª
Dimensão até Dimensões muito elevadas.

Há seres que decidem perseverar no antropomorfismo, eles fazem experiências.

Há seres que vão decidir se tornar planetas ou sol.
Falou-se também, há pouco, da civilização dos triângulos.

Depois, há seres que jamais irão conhecerão os tormentos da encarnação e da transubstanciação da
matéria, como os Arcanjos, por exemplo, que não podem se aproximar ou mesmo compreender a

encarnação.



Nós bem que batemos nas costas, de Miguel, que há coisas que ele jamais poderá compreender, porque ele
jamais passou pela encarnação.

Então, ele tenta encontrar nos diferentes canais as palavras apropriadas em uma linguagem humana porque, se
escutássemos Miguel, ele iria se manifestar unicamente através da Luz e ele iria queimar tudo na sua

passagem, não é?

Nós somos obrigados a refrear os ardores de alguns Arcanjos, porque há processos evolutivos que devem
respeitar o que vocês chamam de seu querido livre arbítrio, que é muito querido, efetivamente, isso custa muito

caro.
Mas, entretanto, nós fazemos o que temos que fazer.

O que diferencia o seu mundo tridimensional separado ou dissociado é que vocês esqueceram
voluntariamente da sua Divindade, porque vocês fizeram o voto ou o juramento de trazerem os mundos da

dualidade à Unidade.
É nisso que vocês são os Mestres da Luz.

Mas, entretanto, os Arcanjos jamais irão conhecer a dualidade.
Algumas Dimensões não podem conhecer a dualidade.

A civilização dos triângulos, que está, no entanto, colocada bem mais alto, tem uma consciência
aguçada, eu diria, dos processos da Sombra e da Luz, porque eles saíram do antropomorfismo e

juntaram-se às formas de manifestação ligadas à geometria mais pura.

***

Questão: quando os seres mudam de Dimensão, isso pode refletir a vontade de viver uma
experiência espiritual específica?

Sim. Completamente.
Do mesmo modo que, sobre a Terra, há os que querem ser os patrões.

Há os que são feitos para dirigir.
Há os que não são feitos para dirigir, mas que creem que eles vão dirigir.

No plano espiritual isso não existe, porque vocês são transparentes, ou seja, as almas que são feitas para
dirigir almas, elas vão dirigir almas.

Uma alma que é feita para explorar os encadeamentos da ciência vai subir bem depressa além do
antropomorfismo.

A evolução não é linear, é por isso que eu não posso lhes falar de escala de tempo.

Um exemplo que eu conheço bem é a Intraterra.
No nível da Intraterra há os guardiões das redes magnéticas.

Há seres ao mesmo tempo humanoides, mas também não humanoides, que são chamados de delfinoides.

Esses seres estão aí, em seu espaço de tempo linear, desde o reino dos Gigantes, ou seja, há mais de
350.000 anos, mas eles não sentem passar o tempo do mesmo modo, porque eles estão na Luz.

Eles estão em um corpo de 3ª Dimensão Unificada ao mesmo tempo estando, simultaneamente, na 5ª
Dimensão.

O problema é que, na sua Dimensão, vocês estão dissociados.
Vocês não têm conexão lúcida com os mundos multidimensionais.

Vocês têm descoberto isso há pouco mais de 20 anos.

Lembrem-se, por exemplo, de Babaji, na Índia, que viveu experiências muito específicas de
consciência, mas ele estava tão, como dizer..., desorientado por este estado, que ele foi obrigado a se

retirar do mundo.
Por quê?

Porque ele não podia exprimir através do seu corpo, através das palavras, através dos conceitos, através das
emoções, através do mental, o que ele era.

E era a verdade.

Hoje, alguns de vocês falam, por exemplo, dos triângulos.
Quem conhecia isso há 40 anos?

Portanto, vocês deram mesmo um passo de gigante em uma série de domínios.
O único domínio em que é preciso dar um passo de gigante, agora, é o que eu clamei de deixar cair sua

cabeça.

***



Questão: é verdade que o meridiano do coração da Terra passa pelo sul da França, em particular,
pelo país Cathare?

Pode-se dizer que o coração dos cathares é o coração puro.
Era a essência do cristianismo, é claro, o cristianismo mais puro.

Ele tenta renascer, mas eu creio que vocês teriam falhas para se desembaraçar das histórias passadas porque,
hoje, é uma nova página da sua história que vocês escrevem.

Então, vocês são levados a escrever páginas virgens, e vocês apenas poderão viver elementos novos.

Eu creio que Krishnamurti dizia, na sua vida, que é preciso matar os modelos, porque não se pode
ser si mesmo quando não se matou todos os modelos.

Mas, no momento em que vocês tiverem matado todos os modelos, mesmo o modelo mais venerável,
CRISTO, ou Buda, ou outros, mesmo Maitreya, como há os que dizem assim, não importa.

O importante é chegar a matar todos esses modelos, ou seja, abandonar todas as suas crenças.

A Luz não pode estar contida em uma crença.
A Luz não pode estar contida em um ritual.

A Luz não pode estar retida em um ser, seja ele quem for, seja ele o mais perfeito da criação.

A Luz é expansão permanente.
Ela se recria a cada dia.

Eu lhes proponho, se quiserem, para ficarem nisso.
Eu penso, efetivamente, que é uma excelente ideia.

Então, caros amigos, para uma vez que termino sem dizer besteiras, isso está perfeito.

Então, eu lhes trago todas as minhas Bênçãos ao seu caminho maravilhoso, no seu retorno à casa, ou no seu
nascimento para uma nova experiência.

Então, eu lhes digo certamente até breve, para a maior parte de vocês, mas eu sei que há muitos de vocês que
leem tudo o que eu conto como besteira.

Eu lhes digo até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article2066.html
http://autresdimensions.info/articleaf15.html

09 de maio de 2009 (Partes 1 e 2)

 ***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article2066.html
http://autresdimensions.info/articleaf15.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/05/om-aivanhov-9-de-maio-de-2009.html


Questão: qual é o nome do meu Anjo Guardião?

Eu não tenho o direito de responder, apenas ele é quem pode fazê-lo.
Todo nome de Anjo Guardião revelado por uma terceira pessoa é necessariamente deformado. 

O nome do Anjo Guardião é a vibração mais próxima da sua alma. 
Para todo ser humano, conhecer o nome apenas pode ser revelado pelo próprio Anjo Guardião. 

Alguns médiuns, ou alguns seres ligados podem lhe dar um nome aproximado, mas não será jamais, ô jamais, o
verdadeiro nome. 

Alguns médiuns são como especializados na aproximação da vibração do Anjo Guardião de uma alma, mas jamais a
vibração real será revelada a uma terceira pessoa. 

Isso necessita de cruzar certo limiar que não é uma etapa evolutiva, mas que é um ‘limiar de confiança’. 

*** 

Questão: um nome de Anjo Guardião pode associar-se a cores?

Associa-se a notas de música, associa-se a perfumes, associa-se a um conjunto de qualificativos ligados aos órgãos
dos sentidos e vibratórios.

*** 

Questão: tem uma relação com os Anjos Guardiões da Cabala?

Não, é o verdadeiro Anjo Guardião.
As concepções Cabalísticas ligadas aos Anjos da hora, aos Anjos tutelares, aos Anjos ligados aos dias ou aos

períodos de cinco dias, que são procedentes dos salmos de Davi são um ‘apelo vibratório’, mas não é a realidade
dos nomes.

ANAEL - 10 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-J1fYvgqFqq8/UfZpqr-_X7I/AAAAAAAACxc/_-CVPAuCRBQ/s1600/000+Anael+-+10.05.2009'.jpg


Há apenas um único Anjo Guardião, apenas um único, exceto alguns Arcanjos que têm funções específicas que
acompanham por vezes os seres.

Os Anjos Guardiões não são sempre Anjos no sentido em que vocês o entendem.
Os Anjos Guardiões podem ser atribuídos por missão a seres que foram encarnados, que não são Anjos no sentido
estrito, mas que são pessoas missionadas para uma missão com relação, de alguma forma, ao mesmo tempo a um
resgate e a uma recompensa, ao mesmo tempo, com relação ao destino específico de uma alma e de uma relação

entre duas almas.
Nesse caso, o Anjo Guardião não pode ser nomeado, mas ele pode aparecer em sonho ou sob forma de impulso, de

intuição impulsiva.
A ‘intuição impulsiva’ é a intuição que ocorre nas situações de urgência vital ou de escolha de alma errônea, para

modificar um caminho.
A ação desta categoria de Anjo Guardião é verdadeiramente específica de um contrato de alma específico, mas a

maior parte dos seres humanos tem um Anjo Guardião, este não é jamais o mesmo a cada encarnação, salvo
exceção.

Obedece efetivamente a certo número de vibração, de cor, de odor, de perfume, de som, em função do caminho da
alma em encarnação e em função do papel preciso deste Anjo Guardião à alma em encarnação.

***

Questão: todos os humanos têm um Anjo Guardião?

Quase todos os humanos têm um Anjo Guardião real, desse tipo.
Alguns humanos têm Anjos Guardiões que foram humanos, alguns.

O Anjo Guardião muda a cada encarnação.
Ele é atribuído no período de ‘uma lunação e meia’ que precede a fecundação, no momento preciso da escolha da

encarnação.
Nove vezes em dez é ele quem acolhe a alma na sua morte e rompe o contrato durante o período da 'lunação e meia'

após a morte.

***

Questão: o Anjo Guardião está verdadeiramente “à disposição” para qualquer ajuda?

Ele está aí para zelar para que o caminho, a estrada, o destino, seja conforme o 'projeto de alma', tal como definido
antes da encarnação.

***

Questão: ele participa desse projeto de alma?

Ele participa, obviamente, desse projeto de alma, em função das suas qualidades predefinidas através das etapas
predefinidas antes da encarnação.

***

Questão: foi referido há pouco o limiar de confiança.

 Um ‘limiar de confiança’ é ligado a duas coisas que são diferentes: a primeira coisa é a primeira manifestação do
Anjo Guardião, tal como foi vivida por muitos seres humanos durante o ano passado [2008].

Isso representa o que eu chamaria de ‘confiança coletiva na humanidade’, ao menos para aqueles que aceitaram a
Luz, enquanto que a título individual o ‘limiar de confiança’ (a fim de que ele se manifeste através do seu verdadeiro

nome e da sua presença lúcida e consciente) está ligado de maneira indestrutível ao engajamento da alma com
relação à sua Fonte.

Há duas circunstâncias diferentes: uma coletiva (que ocorreu há pouco mais de um ano) e uma individual.
O Anjo pode intervir tanto nas decisões, a partir do momento em que o ‘limiar de confiança’ é realizado, para as mais

insignificantes, é claro, mas, sobretudo, para as mais importantes, quando do caminho ligado à espiritualidade e à
ajuda levada à própria alma, mas também ao ambiente próximo.

A partir do momento em que o ‘limiar de confiança’ é atingido, a conversa com o Anjo pode ser um diálogo
permanente.



permanente.
O mais belo exemplo que há sobre a Terra da comunicação com o Anjo Guardião é o livro que foi escrito por Gitta

Mallasz («diálogos com o anjo»).
Há, através deste conjunto de comunicação, e desenvolvimento, a totalidade do que pode ser o 'relacionamento' entre

o Anjo Guardião e a alma humana.
O Anjo Guardião, uma vez o limiar de consciência e de confiança revelados, é obrigado, no que lhes concerne como
alma (não no ambiente, mas no que concerne à própria alma), a fornecer as respostas a tudo o que é solicitado que

seja favorável ao ‘caminho’ da alma em questão.
Não pode haver informação emitida que seja contrária a esse limiar de consciência e a esse limiar de confiança.

O Anjo se manifesta, e irá se manifestar a você, anunciando de maneira prévia a 'vibração do seu nome', previamente
à comunicação consciente com ele.

O Anjo Guardião, assim como você mesmo viu, pode interferir e intervir em todos os setores da vida.
Entretanto, ele sempre irá respeitar escrupulosamente os seus desejos e os seus anseios, na condição de que você

‘não traia’, jamais, o que é impossível, a confiança que você colocou, como o ser humano colocou, na sua Fonte.

***

Questão: muitos seres humanos não têm consciência da sua Fonte, ou não têm confiança?

É efetivamente por isso que eles não têm acesso ao Anjo Guardião.

***

Questão: o Anjo Guardião intervém por sua própria iniciativa ou ele intervém apenas a pedido?

Ele intervém por sua própria iniciativa unicamente se a alma sair, se ela se afastar do seu programa de maneira
demasiado importante.

Além da liberdade da própria alma, ele pode intervir, por sua própria vontade, com autorização específica, em
momentos cruciais, a título individual, no caminho da alma.

O Anjo se atém sempre ao lado da alma humana em um ‘plano dimensional’ inacessível à consciência comum.
O estabelecimento do contato apenas pode ser realizado após a obtenção do ‘limiar de confiança’ na Fonte e ele

apenas pode intervir, naquele momento, após ter construído literalmente uma rede de Luz transdimensional
permitindo conectar a sua dimensão com a dimensão da alma na encarnação.

***

Questão: os Anjos Guardiões podem ser de dimensões diferentes?

Os Anjos Guardiões, em geral, situam-se entre a dimensão limite do antropomorfismo (ou seja, a 18ª dimensão) e o
limite da 11ª dimensão.

Eles têm forma, ainda que não tenham carne, no sentido em que vocês entendem.
Há certa corporeidade, certa densidade, certa vibração que permite a realidade da sua intervenção abaixo do limiar

da consciência habitual.
No ser humano desperto à dimensão do Anjo, o despertar à dimensão do Anjo é ilustrado pela construção desta ‘rede

de Luz’ estabelecendo uma ponte que se comunica entre o Cordão Celeste (que une a alma e a personalidade da
alma humana na encarnação), derivando uma parte dessa rede de Luz para a sua própria emanação.

Esse canal de Luz está situado sempre sobre a parte ‘esquerda’ e ‘alta’ do corpo, de onde a expressão popular (na
iconografia também) em que há o Anjo Guardião que se apresenta como um pequeno Anjo falando junto ao ouvido

esquerdo da pessoa.

***

Questão: evocando algo, se eu sentir arrepios em toda a parte esquerda do corpo, isso significa que o meu
Anjo Guardião está concordando?

Isso prova simplesmente que esse canal de Luz, essa rede de Luz, está ativada, obviamente.
É o trajeto dimensional que toma o Anjo Guardião para manifestar a sua presença aos seres humanos, ou porque

eles estão no caminho para o ‘limiar de confiança’ e para o ‘limiar de consciência’, ou por um contrato específico em
que a alma humana em encarnação previu ser assistida no plano vibratório como decisiva frente aos elementos



importantes da alma humana, no desenrolar da sua vida.
A manifestação pela Vibração, pela frequência percebida na parte superior e esquerda da cabeça, do ombro e, por

vezes, do braço, está diretamente ligada à presença do Anjo Guardião que sinaliza, com isso, o ‘acordo’ com o que é
pensado, empreendido, desejado ou feito.

O aspecto visual segue de muito perto o 'anúncio vibratório' do nome do seu Anjo.
Este aspecto visual ocorre apenas após um aprendizado em que a rede de Luz de derivação do Cordão Celeste está

inteiramente realizado.

***

Questão: em quais estruturas se apoia esta derivação?

Ela se apoia em uma tripla estrutura presente no ser e na alma humana na encarnação que são, de um lado, o chakra
ou a ampola da clariaudição (situado no nível do ouvido), os seios carotídeos (situados na carótida, do lado

esquerdo, em relação com a glândula iniciadora Alta Major que sinaliza, quando está ativada, a transfiguração), e
também o ombro, na sua parte posterior, onde se encontra a emergência da estrutura da aura mental.

Os três pontos de derivação estão situados naquele nível, do lado ‘esquerdo’, o que explica, de maneira muito lógica,
as Vibrações manifestadas pelo Anjo Guardião no nível da lateral, exatamente antes da orelha.

O pescoço, e, sobretudo o ombro, podendo gerar uma Vibração descendente no conjunto do membro superior
esquerdo.

***

Questão: nomear o Anjo, mesmo com o seu nome aproximativo, pode ajudar a conexão?

Não.
A única forma de ajudar é construir esta conexão, é o que eu chamaria, em termos humanos correspondentes, de

‘juramento do coração’.
O juramento do coração é um juramento efetuado no nível da sua alma referente ao seu impulso, que não é a sua

vontade, nem o seu desejo, mas o seu ‘impulso final’ para aceitar inteiramente ser governado, dirigido e amado pela
Luz.

O nome que lhe dá é, de algum modo, um encorajamento, mas isso não pode ser uma chave.
Lembre-se de que o Anjo Guardião intervém, antes de tudo, para se assegurar da conformidade entre o desenrolar da

sua vida e o seu programa de vida estabelecido antes mesmo da sua encarnação.
A situação é diferente e muda a partir do momento em que o limiar de consciência e de confiança for revelado.

Essa é uma ‘garantia’ (tanto para vocês como para os Anjos Guardiões) de obedecer à vontade da Luz.

***

Questão: quem decide esse plano de vida?

Várias circunstâncias são possíveis.
As almas qualificadas de jovens nos mundos da encarnação (jovens não querendo dizer inexperientes quanto à

origem e ao nível dimensional da própria alma, mas jovens na experiência da encarnação), nesse caso,
conselhos de diferentes Ordens podem ajudar a selecionar um plano.

A palavra é, de preferência, adaptar um plano de vida, para as almas antigas na encarnação (que podem vir,
aliás, de dimensões muito baixas, mas que são antigas nos mundos da encarnação).

A liberdade é maior no que se refere ao que eu chamaria, sem poder lhes definir de maneira mais importante
agora, de ‘almas guias’.

As almas guias são enquadradas porque o seu caminho na encarnação não está ligado a uma antiguidade
importante, mas unicamente ligado a uma função específica.

Como guias poder-se-iam chamar de ‘Anjos Guardiões encarnados’.

Essas almas não são mais evoluídas ou menos evoluídas, mais antigas ou menos antiga, mas elas vêm
simplesmente com o objetivo de ‘guiar outras almas’, quer isso se faça de modo anônimo e silencioso, como é,

aliás, o caso mais frequente.

São almas das quais vocês jamais irão ouvir falar, que trabalham no silêncio absoluto, a fim de não serem
conhecidas e de não serem reconhecidas.

Elas são realmente Anjos Guardiões encarnados, cuja missão é estabilizar esse plano dimensional.

Geralmente esses seres estão conscientes desta dimensão, mas, na maioria das vezes, eles lhes são



apresentados como seres tendo capacidades alteradas, ou no nível físico, ou no nível psicológico.
Estes são os guias que trabalham, pela sua presença, mesmo silenciosa, e pelo seu impulso e pelo contato

que eles têm desde o seu nascimento até a sua morte, como ‘ponte de Luz’ e não mais como canal, mas como
ponte de Luz entre os mundos multidimensionais e a sua realidade.

***

Questão: todas as crianças deficientes são guias?

Isso envolve determinado tipo de anomalia específica chamada, em seus mundos encarnados, de ‘doenças
genéticas raras’, cuja mais conhecida é denominada trissomia 21 [síndrome de Down].

Essas crianças são as Luzes desse mundo e os guias desse mundo, assim como há mamíferos vindos de
dimensões amplamente superiores, mesmo à sua própria Fonte, e que são as garantias da coesão desse

mundo que, sem a presença deles, teria desaparecido desde muito tempo.
Eles são as recordações à ‘ordem da Luz’.

Muitas doenças que se manifestam desde o nascimento (neurológicas, motores-cerebrais) são afiliadas a
encarnações de 'almas guias'.

Isso necessita de um alto poder de Luz e de um alto poder de sacrifício.

Essa é a condição sine qua non para que as estruturas habituais do ser humano (emocionais e mentais) não
possam ser desenvolvidas para ocultar a Luz.

Assim, a deficiência no nível do corpo, acoplada a uma deficiência do que vocês chamam de mental ou de
emoções, sob forma hereditária, permite a esta alma privilegiada ser uma ‘alma guia’ que permite, geralmente,

estabilizar a Luz no seu ambiente próximo, mas de maneira muito mais global, no conjunto do seu planeta.

A quase totalidade das crianças que nascem, ou adquirem esse déficit neurológico, motor, físico, mental, entra
nesse caso.

Elas são os guias e os guardiões da Luz, mas vocês não podem ver, exceto, por vezes, para as almas
sensíveis que captariam a irradiação delas.

***

Questão: essas almas guias estão conscientes de que são almas guias?

Sim, mas elas não podem exprimi-lo, elas podem apenas estar na transparência com relação ao déficit delas,
tal como vocês o nomeiam.

Elas têm consciência até certo ponto.
Algumas dessas 'almas guias' escolhem o esquecimento, a fim de assegurar sua missão com o máximo de

transparência.
Outras, entretanto, conservam nelas a memória do que elas são, mas, nesse caso, não terão as palavras para

exprimi-lo.

***

Questão: o que é da utilização do pêndulo?

O pêndulo é o prolongamento do seu braço.
Se o seu braço tremer, o pêndulo irá tremer.

O pêndulo pode dar resposta apenas através de radiações e de vibrações.
Em caso algum o pêndulo poderá lhes responder, de maneira exata 100%, como vocês dizem, mas ele será

exato, necessariamente, em cinquenta por cento, se vocês lhe propuserem para responder com relação a
escolhas ligadas ao seu destino, ligadas ao seu caminho.

O pêndulo pode apenas responder em uma medida de radiação, de vibração, de algo que é concreto.

Se você utilizar o pêndulo em relação a uma escolha envolvendo o seu caminho, envolvendo decisões, o
pêndulo enganar-se-á sistematicamente uma vez em duas, porque, naquele caso, o movimento é apenas do

seu braço e, portanto, em relação ao seu próprio inconsciente, colorido pelo seu consciente e pela sua
experiência.

Ele poderá dizer a verdade apenas uma vez em duas e, isso, de maneira sistemática.

O pêndulo pode medir, no seu espaço, apenas uma vibração ou uma radiação existente, e não uma vibração ou
uma radiação ligada a uma situação não existente.

No caso, o pêndulo não pode ser chamado de ferramenta de adivinhação nem de ferramenta de escolha, é
uma ferramenta que eu chamaria, em seus termos, de diagnóstico do existente, mas, em caso algum, deve-se
utilizar esta ferramenta com relação a escolhas, porque vocês irão se enganar sistematicamente uma vez em

duas.



Não pode ser diferente.

Se você sentir uma dificuldade para utilizar esse instrumento, convém compreender que ele não pode ser um
instrumento para você porque, nesse caso, para algumas pessoas cujo inconsciente estiver excessivamente

construído, for excessivamente forte, pode mesmo ir até zero por cento de bom resultado.
Eu diria mesmo que é uma constante, nesse caso.

Há várias ferramentas visuais que são mais capazes de lhes dar respostas coerentes e, sobretudo, exatas,
porque elas vão falar pelo aspecto visual e não mais no aspecto vibratório.

O aspecto ‘visual’ refere-se a zonas específicas do seu cérebro nas quais o inconsciente não tem qualquer
chance e, portanto, será exato em cem por cento.

Somente a interpretação pode, em alguns casos, dar voltas e enganá-los.
Mas, geralmente, o que é baseado na visão da forma, de uma cor, necessariamente irá remetê-los a zonas do

seu cérebro independentes do seu inconsciente e do seu mental, de onde o papel e a utilidade de alguns
instrumentos criados pelos homens, e em todos os tempos, a fim de terem respostas com relação a escolhas

e decisões, o que não pode em caso algum ser realizado com um pêndulo.

***

Questão: quais são esses apoios visuais de que fala?

O apoio visual pode tanto ser criado por você mesmo, por exemplo, imaginando cartas coloridas com uma
forma redonda ou uma forma quadrada.

Eu tomo um exemplo: o redondo significa o sim, o quadrado significaria o não ou o obstáculo.

A coloração desse ‘quadrado’ ou desse ‘redondo’ orientaria a resposta em um dos domínios da vida.

Vocês podem, assim, colocar todas as questões do mundo e terão, sistematicamente, as respostas.

Desta observação simples, nasceram as formas específicas que foram perfeitamente elaboradas, em certa
época da história desta humanidade, ligadas ao que vocês chamaram de tarô.

Lembrem-se do que eu lhes disse há alguns instantes sobre o meu papel no nível desta humanidade, sobre as
formas e a Luz.

Isso é extremamente importante de compreender.

Vocês não podem obter resposta quanto a escolhas e decisões por um instrumento pendular.
Isso pode ser realizado apenas em um nível inconsciente que não é o seu subconsciente, mas em um nível

que está ligado aos mundos da Luz, que são representados pela forma e pela cor.

O mais simples é fabricar você mesmo um jogo de cartas associando redondo e quadrado.
Depois, você poderá tornar complexo, de algum modo, ou chegar a uma acuidade muito mais importante.

Eu tomo um exemplo muito simples: baseando-se unicamente nas sete cores do arco-íris que vocês
conhecem, o vermelho referir-se-á à matéria, o laranja à energia, etc., até a espiritualidade do violeta e vocês

colocam uma questão.

Há, portanto, sete vezes dois, catorze cartas, simplesmente com o quadrado ou o redondo e uma das sete
cores do arco-íris.

Você coloca uma questão e o simples fato de tirar uma carta, uma única, lhe dará a resposta.

Depois, você pode complicar e dizer «o que está a favor», «o que está contra», para a minha questão.
«O que vem do Céu», «o que vem da Terra», «qual ajuda eu posso obter no nível espiritual».

Outros níveis de complexidade aparecem em seguida que, justamente, estão na origem do que eu chamei, do
que vocês chamaram, é claro, de tarô, que é associar cores no fundo.

Essas cores podem ser ligeiramente idênticas, complementares, opostas ou diferentes, simplesmente.

O grau de complexidade vai, desta vez, induzir, no nível do seu próprio inconsciente ligado ao espiritual e à Luz,
as respostas.

Estas respostas podendo se dar segundo múltiplos caminhos, evidentemente, mas, geralmente, essas
respostas irão se referir a um fenômeno de ‘visão’ no sentido mais nobre, o que não pode ser, obviamente,

realizado por um movimento pendular.

***

Questão: hoje o tarô dito de Marselha é uma ferramenta perfeitamente adaptada?

É a ferramenta, atualmente, a mais adaptada para o funcionamento atual do seu cérebro e, isso, desde a
criação desse ciclo da humanidade.

O funcionamento, no nível 5D, resume-se ao ‘quadrado’ e ao ‘redondo’.



O funcionamento, no nível 5D, resume-se ao ‘quadrado’ e ao ‘redondo’.
Em outras dimensões, bem além, as formas pensadas se organizam em formas e em cores.

A forma e a cor bastam para traduzir, além da sua linguagem que nós não conhecemos, uma diversidade de
informações muito mais ricas do que as suas palavras.

A forma e a cor são os fundamentos dos universos, junto com os números.

***

Questão: a cor escura deve ser considerada uma cor ou como neutra?

A cor escura é uma cor completa.
Por que o escuro é a ausência de cor, mas também a ausência de Luz?

É nesse nível que se situa o grande mistério.

O negro está ligado a um Sephirot, na tradição Cabalística, extremamente específico.

Esse negro está ligado à Binah, que é a inteligência criadora ou, se preferirem, o coração e o pensamento do
Pai.

Portanto, o negro tem tanto valor como uma das sete cores do arco-íris.

Entretanto, no que se refere à resposta, se esta dever chegar sob forma de Vibração, mas também de visão
(no sentido mais nobre, tal como eu o defini), o negro tem apenas pouca razão de ser, mas, entretanto, ele

deve ser considerado como um elemento e uma disposição específica da própria Luz que é a ausência da Luz
e que, no entanto, não é a obscuridade, no sentido em que vocês entendem nesta dimensão.

A Luz é onipresente, mas ela vem, efetivamente, de algum lugar.
A fonte da Luz não pode ser a Luz.

A fonte da Luz impulsiona a Luz.
Ela não pode se conceber, assim como qualquer forma de vida, nas profundezas e na escuridão.

A escuridão espiritual não é a obscuridade, obviamente, tal como vocês a vivem no seu mundo específico.

A Luz está por toda parte nos mundos manifestados (quaisquer que sejam as dimensões manifestadas), mas
existem, paralelamente a esses mundos dimensionais manifestados, mundos não multidimensionais e não

manifestados.

É o que a tradição Cabalística chama de Ain Soph Aor, o que está além da Luz, e bem além da
primeira Sephirot denominada Kether.

Bem além da Luz é um ‘ponto de consciência’ que corresponde ao pensamento e ao coração do Pai ou da
Fonte, se preferirem.

***

Questão: quando se fala de Luz é simplesmente uma vibração?

A Luz é uma Vibração.
Vocês percebem, na encarnação, certa gama de Vibrações.

A Vibração que vocês percebem, tanto pela visão exterior como pela visão interior, é extremamente limitada
devido à totalidade da Luz e à difração da Luz, uma vez que o número de cores primárias, o número de cores

secundárias, é extremamente limitado.

Existem, além do que vocês chamam de ‘faixa do visível’, frequências que são conhecidas, mas que não se
manifestam para vocês pelas Luzes e que, no entanto, são Luzes.

O exemplo mais importante que vocês vivem desde o início deste ano, e, sobretudo desde algumas semanas,
é a Luz ultravioleta, ela mesma portadora de Vibrações específicas, mas de cor específica que vocês não

podem definir.

A cor assimilável ao ultravioleta não é o violeta, mas seria o ‘violeta transparente’: uma Luz iluminando-se
dela mesma pela transparência.

Entretanto, é-lhes difícil, na encarnação, aceitar ou compreender que o ultravioleta seja uma cor e, entretanto,
ele é uma.

Toda Vibração é cor, toda cor é Vibração, toda forma é Vibração, toda Vibração é forma.
Isso, misturado aos números, dá a tonalidade da manifestação dos mundos e de mundos manifestados.

***

Não temos mais pergunta. Agradecemos.

***
Obrigado.
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Questão: a que correspondem as tensões que muitos sentem nas pernas?

A percepção que alguns de vocês sentem na parte inferior, a mais baixa do corpo, está ligada a modificações de
reajustamentos magnéticos em curso sobre o conjunto do planeta.

Isto está diretamente ligado à abertura dos chacras que eu chamaria de nova Terra, nas raízes intraterrestres da
nova dimensão onde se encontra uma série de memórias que devem esvanecer.

***

Questão: e para aqueles que nada sentem no nível das pernas?

Pode não ser o momento, ou vocês não estão relacionados a esse processo de reajustamento.

***

Questão: as mudanças vibratórias sobre o planeta são sentidas por todas as pessoas, mesmo por aquelas que não
estão conscientes?

A maior parte das pessoas sobre este planeta está em um período, seja de questionamento, seja de espera, seja de
dúvida.

O importante do que se vive, qualquer que seja o caminho individual, está ligado à noção de choque.

O choque não é feito para desencadear algo negativo.

O choque está aí simplesmente para abalar as certezas da consciência centradas sobre uma realidade limitada.

Quaisquer que sejam as escolhas, obviamente, para cada ser humano.

Cada caminho é diferente.

ANAEL - 11 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Alguns sairão reforçados em sua crença ou em sua negação dos planos que nós iremos propor.

Outros, ao contrário, acolhem de braços abertos esse novo modo de funcionamento que está em curso de instalação.

O objetivo do conjunto de consciências espirituais que trabalham atualmente sobre a Terra não é impor-lhes escolhas,
não é impor-lhes um caminho, mas propor-lhes uma alternativa ao que vocês conhecem.

Para poder propor esta alternativa há necessidade de abalar certo número de convicções, certo número de crenças,
certo número de modos de funcionamento, certo número de certezas.

Cada um vive isso à sua maneira, que pode ser oposta à do seu vizinho.

Há, nesse nível, vocês chamariam isso de uma mudança de paradigma, de uma mudança também de modo de
funcionamento, mas a mudança de paradigma é preliminar à mudança de modo de funcionamento.

***

Questão: como tornar-se mais fluido para aceder a essa mudança?

Várias consciências luminosas, seja na minha esfera de evolução arcangélica, seja no nível daqueles que os
precederam no caminho do despertar e da realização, todos lhes falaram de uma palavra essencial.

Essa palavra chama-se o abandono.

O abandono das suas crenças, o abandono do seu próprio poder, de entregarem-se a uma vontade outra que não é
o que vocês são ou o que vocês creem que vocês são, em todo caso.

Isso passa, obviamente, por certo número de sacrifícios, mas vocês podem estar certos de que o que eu chamo de
sacrifício, no seu nível, não é absolutamente um sacrifício no meu nível.

Eu chamaria isso de despojar-se das suas ilusões.

Ilusão de poder, ilusão de conduzir sua vida, ilusão de dirigir seus projetos, ao passo que basta despojarem-se de tudo
isso para aceder a um modo de funcionamento mais harmonioso, tão mais simples, mas, ainda uma vez, vocês
apenas podem descobrir esse modo de funcionamento se aceitarem conscientemente deixar os seus modos de

funcionamento que determinaram as suas vidas desde milênios.

Aí também é uma revolução, um choque, mas que é preciso aceitar fazer.

Nós não podemos, quem quer que sejamos, dar-lhes o acesso a esta nova realidade se vocês não soltarem a antiga
realidade que construíram.

Não pode ser de outro modo, vocês não podem ter acesso a esse modo de funcionamento sem fazer morrer o antigo
modo de funcionamento.

Mas isso lhes pertence, nós não podemos nem forçá-los, nem dar-lhes um resumo do que é esta nova realidade,
enquanto vocês não tiverem dado inteiramente esse passo essencial.

O choque e o abalo da sua sociedade, do seu mundo, têm por objetivo desencadear isso, se isso deve ser.

Mas vocês não podem aceder a esta realidade sem deixar o antigo.

O que não quer dizer morrer, o que não quer dizer desaparecer, mas, bem ao contrário, renascer.

Renascer para um novo modo de funcionamento, renascer para um novo estado que eu qualificaria, e que o Arcanjo
Miguel denominou, unificação, que vocês irão entender logo mais.

A unificação passa pela comunhão.

Esta comunhão apenas pode realizar-se na condição de vocês se abrirem inteiramente.

O que eu capto na mente da pessoa que eu guardo, a melhor imagem que eu possa lhes dar, é alguém que está
habituado a ter, como um macaco, os amendoins em um pote, mas do qual ele não pode tirar a mão.

Ele vê, no entanto, que há muitos amendoins à disposição, mas, para isso, ele deve soltar aqueles que ele tem em sua
mão que está fechada dentro do pote.

Enquanto não tiver soltado o que ele tem na mão, ele não poderá aceder à abundância e ao ilimitado.



["O ser humano tem tendência, no nível do mental e da sua vida dividida, a sempre querer algo sem soltar outra coisa." OMRAAM
(Aïvanhov) 30.05.2010]

Vocês não podem pretender manter a limitação do que vocês são e aceder ao ilimitado.

O seu ego, a sua personalidade, as suas crenças, as suas construções têm tendência a fazê-los crer que isso é
impossível.

Obviamente, esse é o seu papel, essa é a sua função, porque esses modos de funcionamento mantiveram e
permitiram a vida na realidade que vocês experimentaram.

Mas vocês não podem aceder a esta nova realidade sem passar por esta noção de abandono que é real e
verdadeiramente um renascimento.

Um renascimento para outra coisa e esta outra coisa apenas ser-lhes-á possível na condição de que vocês superem
o limiar de confiança e o limiar de consciência, para chegar a isso.

Eu poderia explicar-lhes, por palavras, o que é esta nova realidade.

Eu poderia vender-lhes através de palavras, através de vibrações, mas é, no entanto, apenas a sua mão que soltará
o que ela mantém no interior do pote, que é a sua vida limitada.

Esta é, como disse o Arcanjo Miguel, sua decisão e não a nossa.

Isso necessita de um abandono.

O abandono necessita de coragem, necessita de superar os medos e o medo.

É apenas a esse preço que vocês poderão dar esse passo.

Se vocês derem esse passo, vocês irão se aperceber de que poderão definitivamente rir do que vocês eram.

***

Questão: o trabalho deve ser feito, não unicamente em um plano físico, mas em um plano mental?

Eu falo de toda a realidade.

Vocês foram construídos.

Isso se refere igualmente à construção desse corpo que habitam e que construíram pacientemente nesta vida e em
outra vida.

Isso se refere também à sua estrutura mais sutil, referente ao que vocês denominam, eu creio, corpo emocional e
corpo mental.

Vocês não poderão e não podem aceitar isso pelo seu mental ou por uma decisão nascida de uma emoção, ou seja,
de um desejo.

É nesse sentido que a palavra mais empregada pelo Arcanjo Miguel, por mim mesmo e por outros, a palavra mais
exata na sua língua, é a palavra abandono.

O abandono é o momento em que todas as tensões ligadas à manutenção da sua vida, tal como conhecem, cessam
e desaparecem.

O abandono necessita também de entregar a sua própria vontade a outra vontade que é você mesmo, mas em
outro nível.

Mas vocês apenas podem fazer ou cruzar esse limiar aceitando isso.

Esta aceitação não é, tampouco, um ato mental, não é, tampouco, um ato de desejo, mas corresponde totalmente
ao que eu denominei um limiar de confiança e de consciência.

Isso é crucial, não para compreender, não para intelectualizar, não para desejar, mas crucial para viver.

O que não é a mesma coisa.



Este abandono, dito de outro modo, é também o momento que vocês poderiam chamar, ainda que não seja
exatamente isso, de morte do ego.

O ego não quer morrer, assim como o homem não quer morrer e, no entanto, ele sabe que morre um dia,
necessariamente, que um dia chega o esquecimento do que ele foi.

A visão que vocês têm de vocês mesmos é limitada.

Quando vocês morrem, objetiva e realmente, a visão de vocês mesmos não está mais fixada à forma e às
construções que elaboraram nos mundos da densidade, nos mundos desta dimensão.

A sua visão se torna mais ampla e, entretanto, vocês se afundam nesse plano de realidade e recomeçam
inexoravelmente os mesmos esquemas, as mesmas funções, com outros hábitos, com outras histórias, mas, no entanto,

é sempre a mesma história.

Alguns se deixam iludir pela qualidade da sua própria história e deixam-se prender novamente por esse mundo e por
esta realidade específica que vocês vivem.

A armadilha está ligada à atração.

Enquanto vocês viverem a atração pelos seus desejos, enquanto viverem a atração pelas suas crenças, pelas suas
suposições, pelos seus modos de vida, pelos seus modos de funcionamento, vocês não podem aceder ao ilimitado e

continuar a manter a limitação, a sua própria limitação.

Ninguém o limitou, além de você mesmo.

Como lhes revelou o Arcanjo Miguel, vocês são grandes Mestres da Luz, realmente, mas vocês jogam os jogos da
ilusão, vocês brincam de negar o que vocês são e esse jogo dura desde muito e muito tempo.

Nesse sentido, aí está porque, nesses momentos privilegiados, a multidão de consciências espirituais, multidimensionais
que os olham com os olhos do Coração, tenta abalar por um choque, os seus conceitos limitados e errôneos do que

vocês creem ser.

***

Questão: eles chegarão a mover esses limites?

Apenas você, pessoa alguma além de você, pode mover individualmente esses limites.

Nós podemos abalar através de um choque, certo número, eu diria das suas convicções, das suas crenças, das suas
certezas, mas, como lhes repetiram muitos intervenientes, nós não podemos dar esse passo no seu lugar.

Isso faz parte do juramento inicial que vocês fizeram com vocês mesmos, mas também (não gosto muito dessa
palavra, mas é a melhor que encontro) com as instâncias espirituais que geraram esta experiência, à qual vocês

tomaram tanto gosto, que não visualizaram soltar a mão do pote.

***

Questão: isto é específico para esta dimensão?

Não, como sabem, esta dimensão pode estar cortada, ou dissociada, ou unificada, então isso não é específico desta
dimensão.

Isso é específico do juramento que vocês mesmos impuseram a vocês. 

O que devia ser uma experiência limitada se prolongou, não para prolongar a experiência da limitação, mas porque
vocês estavam persuadidos, a título individual e coletivo, de que prosseguindo a experiência vocês fariam crescer

ainda mais a Luz e os Mestres que vocês eram.

Isso pode ser real, isso pode ser uma justificação real, mas não era absolutamente indispensável.

Entretanto, respeitando o seu juramento, a sua lógica, nós esperamos pacientemente que o ciclo, que as rondas das
galáxias, permitissem encontrar uma oportunidade mais forte de deixá-los perceber (por sugestão e não por visão

real) o que é o lado ilimitado.



Mas todos nós nos comprometemos, há muito tempo, a jamais interferir com o que vocês denominaram: liberdade,
livre arbítrio, experiência, etc..

Entretanto, todas as coisas más, assim mesmo, um dia, têm fim.

Emprego propositalmente a palavra «coisas más» porque a experiência jamais é má, ainda que o chocolate não seja
mau, mas, daí a comer dez quilos, diariamente, não penso que a experiência possa ser agradável.

Tudo é questão de dosagem e a maioria de vocês tem, talvez, na sua alegria e na sua promessa, exagerado um
pouco as doses, eu diria.

Entretanto, somos fiéis ao que decidimos.

 ***

Questão: esta experiência de 3ª dimensão dissociada servirá a outros?

Então, eu não sou responsável por esse tipo de decisão.

Ela não me caberá jamais, não podendo passar pelo que vocês chamam de encarnação, dissociada ou unificada,
aliás.

Ela pertence àqueles que, um dia, há muito tempo, em tempo linear, já viveram esse tipo de experiência.

Nós não podemos, nós, Arcanjos, tencionar, como aqueles que vão lhes sugerir, ou propor, ou impor o que quer que
seja com relação ao seu caminho.

Não se esqueçam de que a experiência desse mundo é única.

O que não quer dizer que os mundos da encarnação dissociada não existam em outros lugares.

Mas eu posso afirmar-lhes que a experiência que vocês viveram é, em muitos níveis, única.

Do nosso ponto de vista, da nossa dimensão, e para empregar uma das suas expressões, seja qual for o lado, eu lhes
garanto, luminoso, importante em sua história, a expressão que me vem é que isso é de um ridículo para dar muita

risada.

Se eu tomei como exemplo o macaco, é exatamente o que se assemelha a vocês.

O que é para dar muita risada, quando vemos, nós, o que vocês são realmente.

Poder-se-ia também tomar o exemplo de alguém que batesse como um louco em uma porta fechada enquanto que,
atrás de si, voltando-se, ele perceberia uma porta aberta, que o levaria exatamente ao mesmo lugar.

Nesse sentido é efetivamente ao mesmo tempo grandioso, mas efetivamente, tal como dizem, para dar muita
risada.

Mas verdadeira e realmente.

***

Questão: eu tive dificuldade para conceber que seres ditos luminosos, como nós supomos ser, não tenham esse
discernimento?

Vocês não podem tê-lo enquanto não tiverem cruzado esse limiar.

Vocês não podem reclamar ou desejar, até mesmo, um discernimento, enquanto estiverem em um mundo sem
qualquer discernimento.

Há um paradoxo e um efeito paradoxal da sua própria conduta.

Vocês se implicaram e investiram tanto nesta realidade que perderam mesmo de vista o próprio sentido da vida e
vocês pretendem estar vivos.

Nesse sentido, isso é também, em sua linguagem, para dar muita risada, se é que um Arcanjo pode rir.



***

Questão: o verdadeiro macaco não é aquele que está preso na gaiola, mas aquele que olha o macaco.

Nós olhamos porque prometemos, apesar de tudo, permanecer ao seu lado.

Quando eu digo ao seu lado é, de preferência, acima de vocês, porque, obviamente, vocês estiveram tão tomados
em suas criações e em suas ilusões que se nós não estivéssemos intervindo, não sobre a sua liberdade, mas sobre a

própria estrutura desse mundo, há bem muito tempo que esse mundo teria desaparecido, o que não é o objetivo, eu
confesso, para os seres que vieram trabalhar e transformar esta matéria.

Eu os lembro de que nós, Arcanjos e outras consciências espirituais que jamais estiveram encarnados no sentido que o
entendem, não podemos em caso algum participar dos jogos de vocês.

Nós apenas podemos, efetivamente, olhá-los.

***

Questão: vocês nos acompanham, mas vocês mesmos estão acompanhados?

Certamente.

Estamos acompanhados pela Luz.

É o único acompanhamento, aos nossos olhos, para a nossa consciência, de preferência, possível, desejável e realizado.

Quando alguns dos seus companheiros de estrada nesta humanidade lhes afirmaram que a Luz era onisciente, que a
Luz era tudo o que era, isso não era uma visão da mente.

Isso não era tampouco algo falso.

Era a estrita verdade.

A Luz, eu procuro a palavra..., é, poder-se-ia dizer, autointeligente no sentido em que ela é suficiente sozinha.

Jamais a Luz questiona a direção que vai tomar.

A Luz é, portanto, evidência, contrariamente à ilusão na qual vocês evoluem.

***

Questão: se você diz que sem a sua intervenção a Terra teria sido destruída, isso significa que a experiência encalhou?

Se tivessem chegado neste extremo, apesar da nossa presença, a experiência teria encalhado.

Mas a experiência permanece a experiência.

Ela não é a verdade, qualquer que seja a grandeza e a beleza da sua experiência.

Digo isto, se fosse possível, sorrindo.

Para parafrasear uma frase de outro Arcanjo que não citarei a fonte, vocês se colocaram em um processo de peso.

Vocês confundiram o peso com o caminho.

***

Questão: são os medos que causaram todas essas destruições?

A imagem que eu posso dar é que, até um passado extremamente recente, vocês teciam mais véu da sua própria



ignorância, pelo seu juramento, no nível da Terra, pelo medo, um véu de fechamento.

Esse véu, graças à Luz, graças ao Pai ou graças ao Amor, foi dissolvido.

E hoje, o que acontece?

Muitos de vocês sentem a iminência de um choque que eu não iria descrever.

E, entretanto, o que é que vocês fazem?

Esse choque é um choque de Luz, eis que nós dissolvemos literalmente milhares de egrégoras de medo que vocês
construíram ao redor de vocês.

Entretanto, hoje, o que acontece?

Os humanos têm ainda mais medo do que antes, porque vocês não estão mais protegidos pelas suas couraças de
medos no nível do planeta.

Paradoxalmente, há, ainda, globalmente, mais medo.

Vocês têm medo de não mais serem protegidos na sua experiência da dualidade.

Isso é também um paradoxo de terem retirado suas vestes e seus casacos de medo que vocês tinham recoberto o
conjunto deste planeta e de perceber que, apesar de tudo, o ser humano, na generalidade, continua a criar o medo.

O medo é uma resistência.

A resistência é o oposto do abandono.

Vocês não podem vencer o medo pelo medo, pela fuga.

Vocês podem vencer o medo unicamente pelo abandono e unicamente por ele.

***

Questão: a limpeza dos centros energéticos basta para subir em vibração?

O fato de limpar o conjunto das suas lâmpadas, dos seus centros de energia não permite, por si só, revelar o que
vocês são, senão isso seria muito simples.

Esta questão ilustra o medo que os habita, porque vocês se dizem, muito logicamente, aliás, no seu modo de
funcionamento, que vocês vão limpar, purificar, transcender os seus chacras.

Isso lhes evita olhar o medo.

Entretanto, o medo irá persistir de uma maneira ou de outra.

O único modo é cruzar o limiar de confiança e o limiar de consciência.

Não há outra alternativa.

Em outros termos, vocês poderão subir e subir e subir ainda na vibração, vocês poderão acender funções espirituais
novas, mas, enquanto não tiverem abandonado, não cruzarão a porta.

Eu lhes disse que é preciso soltar a mão que segura os amendoins dentro do pote.

Nada mais há para fazer.

A vibração irá seguir.

O despertar da sua consciência irá seguir, eu diria, de maneira quase instantânea.

Mas aí vocês não podem escapar disso.

Isso nada tem a ver com os chacras. 

A ativação dos seus chacras permite-lhes aproximar-se deste estado de abandono.

Mas o abandono é um ato não vibratório. 

É um ato de confiança e de consciência.



Eu não digo de nível de consciência, mas de integração da consciência, o que não é a mesma coisa.

Vocês podem aceder a um conhecimento essencial.

Vocês podem aceder aos mistérios do universo.

Vocês podem conversar com uma entidade espiritual, qualquer que seja a sua fonte, a sua origem e o seu nível.

Entretanto, não é por isso que vocês irão abrir a mão dentro do pote.

O trabalho que é atualmente realizado no conjunto desta galáxia, e em momentos privilegiados, pelo Arcanjo
Miguel, tem por objetivo aproximá-los o máximo possível e o mais próximo possível deste estado de abandono, pela
expansão da sua consciência, pela abertura para a sua reconexão, mas, entretanto, são vocês que comandam a sua

mão, não nós.

***

Questão: é isso que entendia Jesus quando dizia «vocês devem deixar pai e mãe»?

Certamente, vocês devem tudo deixar e, sobretudo, deixar-se vocês mesmos.

Vocês não podem aderir ao que vocês são e pretender estar no abandono.

Vocês não podem ao mesmo tempo ser e reencontrar os Mestres da Luz que vocês são e permanecer nesta condição
ridícula.

Eu não preconizo, com isso, obviamente, o abandono desta realidade, dado que vocês vieram especialmente
transformar esta realidade.

Assim, o que vocês chamam de suicídio ou de morte seria um erro.

Cabe-lhes, bem antes, morrer não para esse plano, mas para as suas ilusões.

Vocês não podem ser ao mesmo tempo o Mestre da Luz e o pequeno corpo no qual estão.

O abandono de que falo não é nem abandonar a sua vida, nem alguns modos de funcionamento, mas, realmente, se
abandonar vocês mesmos.

Esta que é a compreensão.

Abandonar vocês mesmos não é abandonar as condições exteriores, mas abandonar uma série de circunstâncias
interiores que fazem com que vocês estejam, no momento, limitados, tanto no nível das suas percepções como no

nível das suas vidas, como no nível dos seus pensamentos, como em todos os níveis.

Vocês são seres ilimitados que vivem a limitação e que, além disso, se limitam.

É preciso abandonar isso.

Vocês poderão abandonar a sua profissão, a vida social e retirar-se no vale de uma montanha, sem, no entanto,
estar abandonado, vocês criam aí também uma ilusão a mais.

Compreendam bem que, utilizando a ferramenta da linguagem que faz ressoar o seu mental, os seus desejos, os seus
intelectos, eu tento, entretanto, através da vibração dessas palavras, fazê-los aproximarem-se de algo que está bem

além das palavras.

Obviamente, o abandono é um abandono interior.

Vocês bem compreenderam isso.

Isso corresponde a duas etapas que não é matar o pequeno eu ou matar a personalidade, mas realizar, dentro
mesmo desta ilusão, o que o Arcanjo Miguel chamou, eu creio, a Unidade de Si (‘Soi-Unité’) [o fim do estado de

dissociação].

Essa é a primeira etapa.

Mas o abandono ocorre na etapa anterior, onde toda vontade pessoal é aniquilada para a vontade da Luz.



Uma série de primícias e de sinais está relacionada com a abertura da via ao abandono à Luz ou, se preferirem, à
aproximação do limiar de confiança e de consciência.

Esses sinais são diferentes de acordo com os seres humanos.

Se vocês construíram, durante suas vidas, estratégias específicas guiadas pelo medo, quando se aproximarem desse
limiar, obviamente, vocês terão ainda mais medo.

Se vocês construíram estratégias de tristeza, vocês estarão se aproximando desse limiar, cada vez mais tristes.

Eu creio que isso foi falado de maneira muito adequada por uma entidade que visita aquele que eu guardo e que se
chamou RAM, que lhes falou sobre um conceito muito específico, que não é obrigatório ter vivido como aconteceu

com alguns místicos dos tempos passados, durante dezenas de anos, denominado ‘a noite escura da alma’.

Isso pode se viver em um tempo linear do seu espaço extremamente curto.

Mas sempre nos aproximamos dessa palavra fatídica que é a palavra abandono.

Seria interessante, aliás, considerando a pronúncia dessa palavra, encontrar a etimologia precisa, para desfazer as
construções mentais procedentes dessa palavra abandono.

***

Questão: essa poderia ser uma forma de doação de si no que se chama de Luz ou de Pai?

É preciso realmente encontrar o sentido original da palavra abandono.

Efetivamente no abandono há abundância e doação.

Essa é uma primeira etapa, mas não é a única.

Eu os convido então a encontrar o sentido original dessa palavra.

***

Nós lhe agradecemos.

***

Obrigado por terem sido tão pacientes.

************
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Questão: poderia desenvolver sobre as relações entre forma / cor / número?

Assim como lhes disse, as formas, os números, as cores, são os tijolos e o cimento que permitem construir os
mundos e as dimensões.

As cores vão bem além do que vocês percebem nesta dimensão, uma vez que toda vibração, toda radiação,
todo pensamento possui uma cor, sem exceção.

A comunicação que vocês denominariam telepática ou direta, sem o apoio da vibração das palavras, passa
pela cor, passa pelos números e passa pelas formas.

As formas são a própria emanação do ‘princípio de causalidade’, ou ‘princípio divino causal’, conduzindo à
multiplicação e à propagação de mundos, de universos, de galáxias.

O que subentende, quaisquer que sejam as dimensões consideradas, que as manifestações, em meio mesmo
a essas dimensões, estão inteiramente conectadas pelo suporte da forma, pelo suporte da cor e pelo suporte

do número.
O próprio reflexo da Luz ocorre através da multiplicação de formas, de números e de cores.

É-me difícil abordar com palavras o funcionamento preciso e a descrição adequada do que são as
associações de formas, números e cores.

Entretanto, o que vocês observam no seu mundo, através do espectro de cores que vocês definem como
visíveis, através dos números, através das formas, retoma exatamente os mesmos princípios em uma oitava

diferente, onde as cores, as formas, os números são em quantidade mais importante.
A forma é a correspondência na redução eletromagnética, para empregar a sua linguagem (mesmo se outras

forças estiverem em jogo), a forma é uma redução da cor.
A cor pode ser, ela também, convertida em números.

Os números estão na própria base do pensamento do Pai ou da Fonte, assim como vocês podem nomeá-lo.
A Luz da Fonte é, ela também, uma forma, um número e uma cor.

A redução ou a precipitação desta Fonte se faz pela refração, pela difração nos multiversos, passando, aí
também, por uma multiplicação (e uma redução, ao mesmo tempo) do número na forma e da forma na cor.

A base da coerência desse sistema está ligada ao que eu creio que vocês chamam, no seu mundo,
de simbolismo, que permite, graças à abstração, perceber a própria realidade, a Essência, eu diria, além

da forma e além da cor.
No final da escala da redução, que não é o seu nível, mas os níveis que eu qualificaria de ainda

mais reduzidos, ou ainda mais densos, ainda mais pesados, esses níveis se acompanham de formas muito
mais complexas do que as suas.

Progressivamente e à medida que vocês sobem na escala das dimensões, a escala das formas, dos
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números e das cores vão se simplificando.
O que não quer dizer que as cores ficam limitadas, muito pelo contrário.

Por outro lado, as formas e os números sim.
A multiplicidade da redução da Luz Fonte acompanha-se de uma multiplicação das próprias formas de vida,

de consciência, de moléculas e de átomos.
A forma mais próxima da Fonte da Luz original do Pai é um raio.

Esta dimensão é a mais elevada.
Depois do raio vem o que eu chamaria de formas triangulares.

Estas formas, extremamente simples com relação às múltiplas formas de consciência que vocês conhecem
nesse mundo são, entretanto, as maiores em consciência.

A capacidade delas para apreender a Fonte, para permitir os movimentos dos universos e das galáxias, é
inversamente proporcional à complexidade da forma.

É-me difícil dizer as mesmas coisas com relação às cores, porque eu não posso definir, com palavras, as
cores que não existem na sua dimensão.

Entretanto, em certo limiar de percepção e em certo limiar dimensional, as cores são a representação
da vibração.

Assim, algumas ondas, algumas frequências são, para vocês, invisíveis, mas elas correspondem, do nosso
ponto de vista e da nossa percepção, a cores.

O mínimo que se pode dizer é que estas cores os escurecem, literalmente.
Essas cores são as que multiplicam ainda mais a densidade, o peso.

Eu falo de algumas ondas geradas pelas suas aparelhagens.
Não esqueçam que a manifestação, quaisquer que sejam as dimensões, apenas faz seguir a intenção de

criação.
Se a intenção de criação de uma nova forma ou de uma nova onda, se preferirem, ou de vibração, servir a

um objetivo que eu qualificaria de tecnológico ou de comercial, naquele momento, a intenção de criação é uma
intenção de natureza pesada.

A cor que ali é associada é de mais sombras e de mais afastamento da Fonte Original, que alguns de vocês
puderam ver durante algumas experiências que definem, geralmente de maneira aproximada, com o nível de

consciência, mesmo dissociada do nível do corpo limitado, como uma luz branca, mas não é de forma alguma
o branco.

Entretanto, as cores escurecem-se progressivamente e à medida das suas criações tecnológicas pesadas,
afastando-os ainda mais da Fonte.

Existe na superfície do planeta em que vocês vivem uma série de malhas ou de redes de Luz escura que
paralisa literalmente as suas possibilidades de acesso aos mundos mais unificados.

Entretanto, compreendam efetivamente que, mesmo se a intenção não era a de prejudicar, prejudica muito.
A partir do momento em que uma criação, uma coisa que vocês criam, participa de um bem estar que vocês

qualificam de material e de não espiritual, vocês escurecem as cores, vocês reduzem as formas e
vocês se afastam da Fonte.

Isso, obviamente, é expresso no nível coletivo.
Eis, com palavras simples da sua linguagem, o que pode ser dito sobre isso.

As cores tomam, elas também, de maneira espontânea, nas dimensões que elas percorrem, formas que lhes
são próprias.

Assim, quanto mais uma cor se aproximar da clareza e da luminosidade, mais ela se aproxima de uma
forma perfeita.

Quanto mais a Luz se estender e quanto mais esta Luz e esta cor forem, no entanto, sombrias, mais as formas
se tornam complexas e confinantes.

Aí está, eu espero, com essas palavras simples, tê-los feito tocados pela essência da realidade
dos números ligados às cores, ligados às formas.

***

Questão: como funciona a conversão das cores em formas?

Vocês vão compreender muito rapidamente.
O fóton, a luz branca que vocês chamam ao mesmo tempo de onda e de corpúsculo, propaga-se, de acordo

com a teoria ondulatória, segundo uma linha reta e em todas as direções do espaço.
Uma onda criada por suas tecnologias não se propaga segundo o princípio da linha reta, mas segundo o

princípio de oscilações muito mais amplas do que as que vocês conhecem com a Luz, provocando, se eu
tomar, por exemplo, as ondas que são utilizadas na sua tecnologia recentemente criada pelos seus telefones

ditos ‘celulares’, uma alteração da cor que vai para o escurecimento, mas também por uma alteração da
propagação em linha reta da Luz.

Assim como eu defini, a forma a mais próxima do pensamento do Pai é o que vocês denominariam, na sua



linguagem, um raio.
O raio sendo uma Luz perfeitamente delimitada em sua estrutura, em sua forma e em sua propagação.

A onda da luz é coerente.
A onda das suas tecnologias é absolutamente incoerente.

Ela altera, portanto, as formas de consciência que vocês são sem, no entanto, que vocês possam perceber o
efeito, porque vocês não as veem, exceto, obviamente, quando o efeito dessas ondas manifesta-se no nível

das suas estruturas mais densas, por alterações profundas.

***

Questão: podemos compensar esses efeitos pesados e escurecedores?

Isso já existe.
As formas simples, o que vocês chamam de ‘ondas de formas’ ou ‘ondas com efeitos de formas’, apoiam-se

nos desenhos geométricos ou em formas simples onde a constante em um plano é ou um triângulo ou
um círculo ou curvas.

Essas ondas, esses desenhos, a onda desses desenhos, pode perfeitamente vir contrabalançar o prejuízo
ocasionado por suas tecnologias.

Se vocês pudessem ver a ‘onda de forma’, não tal como ela se apresenta quando é desenhada, mas quanto à
realidade das suas cores, quanto à realidade das suas vibrações, isso absolutamente não iria lhes permitir

duvidarem da eficácia dela.
A ‘onda de formas’, ou a ‘onda com efeito de formas’, é certamente a energia mais potente, em um período de

tempo relativamente longo na sua dimensão, para aparecer, mas, entretanto, ela é instantânea nos mundos
multidimensionais.

Assim, o traçado de algumas formas é certamente o ato mágico mais luminoso que vocês podem criar.
Isso se junta aos alfabetos sagrados, mas também a algumas formas geométricas criadas em algumas

construções que vocês conhecem como vestígios históricos, na superfície do seu planeta, desde muito tempo.
A forma não foi criada pelos neófitos unicamente para gerar a forma, mas para gerar um ‘efeito de forma’ que,

devido à própria presença desta forma, modifica o que eu chamaria de curvatura do espaço / tempo e a
influência dos pensamentos negativos ou tecnológicos.

***

Questão: poderia dar um exemplo de relação entre um número, uma forma e uma cor?

Sim.
Sem entrar nos detalhes, vamos tomar dois exemplos que vocês conhecem mais ou menos bem no nível do

seu mundo manifestado.
Se eu tomar uma pirâmide, qualquer que seja, uma pirâmide reconstrói a Luz Unitária, devido a uma forma em

quatro lados com ângulos, entre esses lados, extremamente precisos.
Isso reconstrói, em uma oitava inferior, a Luz branca da Fonte.

A cor se aproxima, portanto, do que vocês chamariam de ‘cor da Fonte’.
Outro exemplo.

Eu lhes falei dos níveis dimensionais mais elevados que são os raios.
A melhor ilustração que se possa dar no seu mundo e na sua tecnologia é o laser.

O raio laser é uma Luz coerente, cuja propagação se faz, obviamente, em linha reta com certa potência.
A luz, quando ela é visível, aparece como monocromática, portanto, em um único comprimento de ondas.

Ela é, portanto, inteiramente coerente.
E ela se aproxima, portanto, da coerência da Fonte, enquanto que um organismo complexo, como um

organismo humano, apresenta-se aos nossos olhos como uma diversidade de cores, como uma luz difusa de
cores, se a pessoa for luminosa, ou como cores sombrias vibrando muito mais lentamente e cuja radiação é

limitada no espaço e no tempo.
Assim, do ponto de vista da minha dimensão, quando eu olho, ao meu modo, a sua vibração, a sua Essência,
eu não poderia definir formas, mas, efetivamente, comprimentos de ondas, de cores e de formas, que me

informam sem rodeios e sem ilusão possível sobre o que vocês são realmente.
Elas os desvendam totalmente.

Existe, no nível da nossa dimensão e do nosso mundo Arcangélico, certa forma de antropomorfismo.
Este antropomorfismo não é absolutamente do tipo humanoide, mas tampouco é de outro tipo.

Ele corresponde, eu diria, à forma ‘arquetípica’ da Luz em manifestação nos mundos da densidade, talvez
individualizada, entretanto, sem orifícios: um tronco, membros na parte superior e na parte inferior, além de
certo número de excrescências, empregando a sua terminologia, muito mal descritas por alguns dos seus



estilistas e artistas como asas.
Não se trata, propriamente falando, de asas, é claro, mas, entretanto, trata-se de apêndices de luz que

estabilizam nossas capacidades para transferência da nossa própria consciência e da nossa própria forma em
algumas dimensões.

O antropomorfismo, e a visão antropomórfica do homem, fazem-no perceber essas realidades às quais ele não
tem acesso por meio de algo que vai se prender ao que existe na sua densidade, por analogia, por sincronia e

por ressonância.
Entretanto, isso é apenas um pálido reflexo da realidade.

***

Questão: parece que há, apesar de tudo, uma real forma de antropomorfismo?

Que não é tão construída como a sua, que não vai até o desenho, por exemplo, dos dedos ou dos segmentos
de membros.

Trata-se, efetivamente, de preferência, de apêndices, no sentido que eu empreguei.
Toda criação dimensional, seja na sua dimensão, seja no meu multidimensional recentemente criado,

manifesta-se sempre por certa forma de coesão, cuja ilustração é o ‘arco elétrico’.
O arco elétrico, ou o relâmpago, se preferirem, o raio, vai desenvolver uma energia específica que irá se

expressar pelo aparecimento de uma ‘forma’ que terá sistematicamente uma cabeça, um tronco, apêndices
que vocês chamam de braços e apêndices que vocês chamam de pernas.

Isso é reprodutível ao infinito.
O relâmpago, o raio, o ‘princípio divino’ estendendo-se, a ‘Luz’ estendendo-se vai gerar, de maneira absoluta,

em todas as dimensões, essa onda de antropomorfismo.
Isso é uma constante.

Assim, pôde ser escrito em seus livros sagrados que Deus criou o homem à sua imagem, e essa é uma
verdade.

Entretanto, as multiplicações das suas densidades conduziram a criar algo de eminentemente complexo, uma
vez que esses ‘espaços de formas’ (se eu tomar o exemplo do apêndice chamado de braço, no próprio nível
da minha dimensão, isso existe, mas trata-se, na sua linguagem, do que eu denominaria uma vaga forma de
braço), são o grau de precipitação da sua materialidade, da sua densidade, que permitiu o aparecimento de
‘estruturas na estrutura’, classificadas em diferentes órgãos, em diferentes funções, enquanto que no nível

dimensional onde eu evoluo isso não existe.
Entretanto, a ‘forma’ revela certa analogia, o que explica que, nos universos ou nas dimensões onde este

antropomorfismo existe, vocês jamais verão duas cabeças, vocês jamais verão dois troncos, vocês jamais
verão três braços e vocês jamais verão três ou quatro pernas.

Isso é impossível.
Vocês o verificam mesmo nas diferentes formas de vida da sua dimensão onde, mesmo se o antropomorfismo

dos braços não servir para voar, então, naquele momento, o antropomorfismo dos membros
ditos superiores transformar-se-á no que vocês chamam de ‘asas’ para, por exemplo, os pássaros.

Há sempre esta noção de simetria com relação a um eixo central.
Isso assinala a criação Divina.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o jogo de mapas pelas formas e cores?

Eu já dei todos os esclarecimentos.
Há duas formas e sete cores.

Eu não posso dar outros esclarecimentos sobre algo tão simples.
Esse ‘simbolismo’ faz parte da decodificação que vocês podem exercer pelos seus sentidos e, em particular,

pela visão, que vão se imprimir, de maneira forte no nível do seu cérebro, através da forma ‘redonda’ ou
‘quadrada’ que ali está associada.

Não há outro desenvolvimento além desse.
Basta simplesmente fazer a experiência.

Não é um raciocínio mental, mas um funcionamento ligado à sincronia, em sua dimensão, com relação a outras
dimensões.

Portanto, desenvolver argumentos de natureza intelectual ou mental seria afastá-los da simplicidade da
realidade do que eu poderia denominar esse ‘jogo de mapas’.

Observem vocês a natureza do funcionamento humano: eu dou um elemento simples(duas forma e



unicamente duas formas, associadas a sete cores, ou seja, a catorze possibilidades) e, agora, vocês
tencionam multiplicar o significado através da sua ferramenta mental, ao invés de aceitar que esses

símbolos e essas cores lhes falam fora do seu mental.
A desgraça do ser humano está ligada a este ‘modo de funcionar’.

O simples fato, como eu disse ontem, de levar a sua visão na associação de uma cor entre as sete cores
visíveis mais simples, a uma forma, induz a um modo de ver que não está mais ligado ao seu mental, mas está

ligado diretamente à integração simbólica e à integração do modo de funcionamento que eu chamaria de
‘telepático’.

Então, por que querer complicar enquanto eu simplifico?
Eu os engajo simplesmente a construir essas formas e essas cores.
Vocês verão, efetivamente, por si mesmos, o que isso desencadeia.

Vocês devem se desacostumar das palavras, dos conceitos, para entrarem na realidade da construção da
Luz.

Sem voltar no assunto, vocês devem abandonar alguns modos de funcionamento para aceder à Essência.
Descrever com a ferramenta intelectual ou com a ferramenta das palavras uma forma simples... se vocês
tiverem diante dos olhos um círculo vermelho e passarem em seguida à visão de um quadrado vermelho,

vocês irão constatar muito facilmente que a ‘indução’ no nível da sua consciência é profundamente diferente.
A forma, as formas de que lhes falei, associadas às cores que vocês veem, são as portas de entrada reais e

as chaves, ao mesmo tempo, de acesso a um modo de funcionamento outro além daquele ligado ao seu
mental, à sua linguagem e ao seu modo de funcionamento, de uma maneira geral, habitual.

***

Questão: as escrituras das antigas civilizações, devido às formas e os sons, eram baseadas nesse
conceito?

Os alfabetos que vocês chamam de sagrados sendo em número limitado na superfície da sua Terra,
participam ativamente desse modo de funcionamento.

Havia, através de alguns alfabetos, a capacidade para fazer funcionar a consciência humana, e, portanto, o
cérebro humano, de uma maneira muito diferente daquela com a qual vocês funcionam hoje através das suas

línguas profanas e dos seus alfabetos profanos.

***

Questão: por que perdemos isso?

Devido mesmo à sua complexidade e à sua necessidade de complicar as coisas ao extremo.
Em sua linguagem popular isso se denomina ‘cortar os cabelos em quatro’ [expressão que significa ser

detalhista em excesso].
As línguas não sagradas, mas de natureza ideográfica, aproximam-se melhor da associação de uma forma com

um conceito, enquanto que suas letras não ideográficas não evocam qualquer conceito.

***

Questão: quais civilizações criaram esses alfabetos?

Não se pode falar de civilizações que criaram, uma vez que esses alfabetos existem de toda eternidade.
Eles não são privilégio do seu mundo.

Assim, entre as línguas sagradas e os alfabetos sagrados, estes representam a própria quintessência
dos sistemas solares, dos planetas, das estrelas e das galáxias.

Eles estão, portanto, inscritos na própria estrutura do cosmos, antes de servir de ‘formas de consciência’
específicas.

Eles não pertencem propriamente a esta humanidade terrestre encarnada, mas eles são, eu diria, os ‘legados
da Luz’ para o conjunto das suas manifestações em todas as dimensões.

Alguns ideogramas são formas que evocam conceitos.
A maior parte dos seus alfabetos sagrados participa do mesmo processo e tomam sua origem na própria

disposição do cosmos e não são uma criação ligada a uma civilização ou outra, uma vez que se referem ao
próprio ‘arquétipo da criação’ e não a um sentido prático ligado à sua dimensão, como os seus alfabetos

profanos.

***



Questão: o que você chama de Livro da Vida?
O ‘Livro de Vida’ é um registro, eu diria, em tempo real, sob forma simbólica, alegórica, de tudo o que se vive

nas múltiplas dimensões da criação.
Isso se faz sob forma não condensada, não resumida, mas o que se aproximaria mais, segundo os seus

conceitos, seria a noção de ‘registro holográfico’.
Esse livro da vida pode ser penetrado a fim de fazer reviver o que foi vivido.

O Livro da Vida existe para toda forma de consciência, para todo sistema de consciência de um mundo
coerente, ou seja, existe um Livro da Vida para cada consciência criada, existe um Livro da Vida para cada

associação de consciências, podendo ir de uma família, passando por um país ou também por um continente.
Nada, absolutamente nada do que se cria e se estende da criação desde o ponto de Luz central do

pensamento do Pai pode se perder ou desaparecer.
Isso é impossível.

Assim, reproduzir as múltiplas dimensões e a sua complexidade em duas dimensões é o meio mais fiável de
se assegurar de que nada possa se perder, de que nada possa ser apagado.
Trata-se, realmente, de uma linguagem não verbal, de uma ‘grafia universal’.

***

Questão: qual é a utilidade de uma vela que se acende antes de uma prática?

É simplesmente para lembrá-los que vocês são, vocês também, Luz.
Não se trata de um símbolo, mas, vendo esta Luz que se acende, esta chama, no caso, esta vela, é a imagem

que corresponde melhor ao que vocês são em Espírito: uma chama.
O simples fato de acender a vela corresponde ao despertar da sua chama e os remete ao que vocês são.

Depois, obviamente, vocês podem ritualizar o processo, mas o mais importante é ‘acender a chama’.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Obrigado.

************
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Questão: qual é a diferença entre a assistência e a telepatia?

A assistência é diferente da telepatia.

Quando você fala de telepatia, você evoca necessariamente um emissor e um receptor, enquanto que a assistência
requer uma religação, mas com a Unidade, com a sua Presença consciente. 

A religação e a assistência são as duas palavras mais adequadas para definir e compreender o que você quer dizer.

A melhor religação e assistência não está, mesmo se for útil, na comunicação com outra entidade, mesmo com um
Anjo Guardião.

A melhor assistência e religação é o que vem das suas próprias profundezas como um acordo, como uma verdade
sentida profundamente e que proporciona ainda mais um estado de alinhamento, de certeza, independentemente de

qualquer noção de julgamento ou de percepção intelectual, mas que é realmente como uma evidência.

A religação é uma evidência.

Isso faz parte do aprendizado, da experiência.

***

Questão: sinto tensões no corpo, como me ajudar a me liberar delas?

 Permanecendo em uma noção bem geral, que não lhe é específica, as tensões do corpo são tensões que vêm,
obviamente, de outros lugares.

De outros lugares não é de outro lugar de você, mas de um plano muito mais sutil.

As tensões expressam um desvio com relação ao alinhamento.

Essas tensões tomam geralmente a sua origem em um outro lugar temporal que não se refere ao tempo que vocês
denominam «presente», o tempo do instante.

Entretanto, a natureza humana é assim feita, o tempo passado se imprime no seu tempo presente e muito
frequentemente no seu tempo futuro.

Isso vem de uma forma de incapacidade para se conectarem com o seu presente e com a sua Presença.

Se vocês se conectarem com o seu presente e com a sua Presença, a influência do seu passado não pode perturbar
o seu presente.

O que o mantém na ilusão da Presença desse tempo passado não é mais senão os ‘apegos’ criados por você
mesmo, por razões que lhes são próprias, mas que jamais são boas razões.

ANAEL – 13 de maio de 2009
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A capacidade para entrar no presente e na sua Presença é a chave do desaparecimento das suas tensões vindas da
sua história e da sua lenda pessoal.

Vocês estão, a maior parte de vocês, devido ao que vocês são e devido ao mundo no qual vocês evoluem, apegados
à sua lenda pessoal.

A lenda é apenas uma lenda.

Ela pertence a um tempo que não existe mais e que, no entanto, manifesta-se no seu presente.

O que significa, atualmente, que vocês não estão totalmente na sua presença, porque estando totalmente no seu
presente, a Presença se revela e não pode ocasionar tensão.

O problema é que algumas das suas ferramentas, que serviram para deslocá-los e para evoluir no mundo no qual
vocês vivem, tornam-se, no momento em que vocês se inclinam na sua espiritualidade e na sua Essência, obstáculos,

justamente, para a sua liberação.

O presente é Presença.

Presença a si mesmo e não Presença à sua lenda ou à sua história, tanto as felizes como as difíceis.

A adesão à sua história ou à sua lenda os afasta do seu presente e da sua Presença.

*** 

Questão: quais são as ferramentas que nos afastam da nossa presença?

 Não são ferramentas exteriores, são as suas ferramentas para arranjar-se nesse mundo, que vocês criaram para
avançar nesse mundo.

As ferramentas sendo concebidas não como exteriores a vocês, mas como interiores a vocês mesmos, ou seja, a
estrutura mental, a estrutura emocional, os funcionamentos da dualidade interior à sua própria Presença nesta

realidade, não ferramentas exteriores.

O que vocês chamam de problema, o que vocês chamam de doença, o que vocês chamam de tensão, são, em última
análise, o resultado dos seus próprios apegos aos seus apegos.

Se, por um milagre, por uma experiência, vocês conseguissem viver o ‘não apego’, toda tensão, portanto, toda
doença, iria desaparecer instantaneamente.

A doença é apenas o resultado do jogo da dualidade na sua própria dualidade.

A doença pode ser de diferentes causas, mas jamais se viu, vocês jamais viram uma doença que pudesse estar
ligada, de maneira direta, ao presente.

Uma doença está sempre inscrita na trama da sua lenda pessoal, em um determinado momento que não é o
presente.

Mesmo o que vocês chamam de acidente, de acaso, é, de fato, apenas o fruto e um resultado da sua própria história.

Mas vocês não são a sua história, vocês não são as suas experiências, vocês são bem mais do que isso.

A limitação da encarnação os faz aderir a uma crença.

Alguns chamam isso de ‘matriz’, na qual vocês evoluem, à qual vocês decidem aderir.

Nesta matriz, vocês são obrigatoriamente o resultado do instante passado e não o resultado do instante presente.

A dificuldade vem do fato de que, quando, tendo aderido a esta matriz, foi ocultado o fato de não pertencerem a esta
matriz.

A matriz tornou-se, de algum modo, tão tangível, tão real na sua consciência (e eu lhes garanto que ela não existe, a
partir de certo ponto de vista) que os fez construir e elaborar estratégias cada vez mais complexas, cada vez mais

pesadas, correspondendo aos pesos.

Vocês confundiram o peso e o caminho.

O peso, a densidade, a materialidade mantém um princípio geral constante, na sua dimensão, que vocês chamaram
de ação / reação.

A ação em um sentido provoca, sistematicamente, uma reação, seja no mesmo sentido ou em um outro sentido.

Enquanto vocês funcionarem segundo esse princípio, vocês permanecem parte integrante da matriz.



Não basta não mais ali aderir para escapar, é claro, senão seria extremamente simples de sair.

Assim, a doença faz apenas ilustrar, no seu organismo criado, a realidade desta ação / reação.

A saída da matriz, a saída das suas doenças, a saída das suas tensões apenas pode se realizar aceitando que a
ação / reação não é nem desejável, nem passível de imposição, nem mesmo uma realidade.

É bem mais do que uma mudança de visão, de ponto de vista, mas, efetivamente, uma revolução da
consciência significando que, para sair disso, vocês devem se colocar, de plena vontade, em plena consciência, sob

a influência de outra lei e de outro mecanismo de funcionamento.

Entretanto, o aprendizado e a repetição das experiências e das suas histórias pessoais conduziram a sua própria
consciência a se isolar, cada vez mais, na densidade que vocês vivem, fazendo-os aderir total e inabalavelmente a

esta ilusão.

***

Questão: nesse caso, qual é o futuro da terapia em geral?

 Tudo depende do futuro que você escolheu a título pessoal.

A terapia, o ato de tratar, implica necessariamente na crença na doença.

Sair da doença é, portanto, sair da ação / reação para entrar sob a influência de outro mecanismo de funcionamento,
escapando da armadilha da matriz.

Assim, não se pode definir uma evolução comum da noção de terapia que é em função, em última análise, apenas da
sua própria escolha.

A terapia irá persistir enquanto persistir a ação / reação.

Ela é parte integrante do seu modo de funcionamento sob a influência da referida matriz.

A terapia é, portanto, ela também, um ato de oposição.

A terapia vai, então, se opor à doença.

Qualquer que seja o seu mecanismo de ação, ela vislumbra apagar ou transcender, não importa, uma noção de
tensão, de sofrimento ou de doença, pelo aporte de algo vindo contrabalançar uma ação.

Trata-se, portanto, sempre de uma ação / reação e, portanto, de um princípio geral causando e mantendo a
dualidade.

Eu não quero dizer, no entanto, que é preciso se deixar morrer, obviamente, mas, entretanto, convém integrar que a
terapia participa da manutenção da matriz, qualquer que seja a terapia pretendida, tanto a que pertence e obedece às

leis da densidade, como a terapia pertencente aos domínios muito mais sutis.

O resultado é sempre manter uma reação com relação a uma ação.

A doença podendo ser descrita como uma ação, a terapia como uma reação pela ação de manifestar uma doença,
qualquer que seja, ou uma tensão, mesmo nos casos de doenças que seriam causadas por um fator exterior a vocês.

A doença provoca uma reação.

Geralmente, o ser humano concebe a doença como um fator de superação ou de transcendência.

Eu evoquei anteriormente a noção de incentivo.

Convém, efetivamente, compreender que enquanto o incentivo for necessário para fazê-los avançar, ele vai existir.

Mas, entretanto, a doença continuará permanentemente sob a influência da ação / reação.

***

Questão: mesmo se esta terapia for uma irradiação de Amor?

 Naquele momento, não é mais uma terapia.

O ‘estado de ser’ induz a uma mudança de paradigma.



O ‘estado de ser’ induz a uma mudança de paradigma.

Essa mudança de paradigma pode ter um efeito que vocês qualificariam facilmente de terapêutico.

Entretanto, não se trata aí de uma reação, trata-se de uma transcendência que vai ao sentido da saída da ação /
reação.

Não há, de modo algum, o mesmo efeito da aplicação do amor no desaparecimento de uma doença.

O Amor implicando em um desaparecimento fora do espaço-tempo habitual (ou seja, instantaneidade e não
linearidade) de uma doença, vocês chamam isso de milagre.

O Amor transcende a sua história pessoal.

A Graça, naquele momento, torna possível a cura.

Mas o objetivo do Amor que se manifesta, neste instante desta Graça, não é a cura.

A cura ocorre porque ela não tem mais a sua razão de ser.

A doença não tem mais a sua razão de ser.

O que é outra coisa do que considerar o Amor como um ato de terapia.

Falar ou considerar o Amor ou a Ajuda ou o Serviço como um ato de terapia é também uma forma de ação / reação.

Aliás, vocês devem diferenciar de maneira formal, denominemos isso um terapeuta que iria intervir por amor, por
compaixão, pelo sentido do dever ou pelo sentido do serviço sobre outro ser humano, mesmo pelas vias e caminhos

que eu qualificaria de espirituais, como a oração, por exemplo.

Ou, obviamente, não acontece nada, o que é perfeitamente possível, ou há uma aplicação de uma forma de cura que
segue uma escala de tempo, neste caso, não se trata de um milagre, mas, mais uma vez, de uma ação / reação.

Somente a transcendência da cura na instantaneidade, que vocês chamam de milagre, torna-se naquele momento,
realmente, um ato de Amor.

***

Questão: o que pode nos ajudar a avançar para o abandono sem fazer intervir o mental?

 Avançar para o abandono assinala, no simples enunciado desta frase, que a abordagem do abandono é mental.

O abandono absolutamente não é, vocês compreenderam isso, ao menos eu espero, um ato mental.

O abandono não pode ser uma estratégia que se elabora e se constrói.

O abandono junta-se ao que eu chamei de ‘limiar de confiança’ e de ‘limiar de consciência’.

O abandono participa da sua própria saída da matriz e, portanto, da saída da sua história, da sua lenda pessoal
através da ação / reação, e do acesso ao que eu chamaria de ação ou de estado de Graça.

Não há caminho conduzindo ao abandono porque, enquanto vocês imaginarem um caminho, vocês colocam uma
distância mais ou menos longa, mais ou menos dura a percorrer, para chegar ao abandono.

O abandono obedece à ‘noção de limiar’.

O abandono é uma saída, como eu dizia, da sua história pessoal e, portanto, uma saída da influência do seu próprio
passado sobre o seu presente.

O abandono corresponde a entrar na Presença.

Esta Presença vocês podem nomear o Eu Sou, vocês podem nomear: radiância, religação, assistência.

O abandono não pode se construir.

Não é um caminho, não é algo que se constrói, não é algo que se negocia, é algo que se aceita.

Trata-se de passar da ação / reação, portanto, do estado de tensão, para o ‘estado de abandono’ que é um
relaxamento.

Um relaxamento não quer dizer negligência.

Um relaxamento quer dizer simplesmente passar da ação / reação (e, portanto, da própria tensão implicada pela
existência da ação / reação) para a ação da Graça, ou seja, pela aceitação de um limiar vibratório de passagem, pela



consciência, de um nível a outro.

Conceber o abandono através da sua compreensão intelectual os afasta, com isso, do abandono.

A palavra mais exata, ou a expressão mais exata referente à realização deste estado de abandono consiste em falar
de ‘limiar de consciência’.

Existe, de fato, um instante, este instante está desatrelado do passado e do futuro.

Ele corresponde a um instante em que vocês passam do que eu chamaria de um presente insípido para um presente
grandioso ou, se preferirem, para a parada do tempo, tal como foi definido por vários místicos, no momento da sua

transcendência do tempo e do acesso à Divindade.

Assim, esse ‘limiar de consciência’ pode, quanto a ele, ser alcançado, ser aproximado, não tanto através de um
caminho, não tanto através de uma atitude, não tanto através de um mecanismo, mas, efetivamente, de preferência,

como uma saída do tempo ocorrendo em um momento chamado de iluminação ou de transfiguração.

Aliás, e geralmente, este instante privilegiado entre todos, manifesta-se e é manifestado por muitas almas em
peregrinação nesse mundo, nos momentos mais inesperados.

Esses momentos mais inesperados são geralmente momentos extremamente simples.

Trata-se de momentos em que a simplicidade de ser prevalece sobre a complexidade da sua vida e da sua lenda.

Esse momento, observável entre todos por quem o vive, porque ele define um antes e um depois, é a nada mais
semelhante no sentido em que esse momento é identificado como uma saída do eixo linear do tempo.

Enquanto vocês o procurarem, eu poderia dizer sem fazer jogo de palavras, ele se afasta de vocês, porque o
abandono não é uma busca.

Alcançar um ‘limiar de consciência’ necessita de certo estado.

A palavra a mais adaptada a este estado é o estado de espontaneidade.

Este estado de espontaneidade corresponde a uma ação desengajada de qualquer implicação e de qualquer
incidência senão na própria vivência deste instante.

Não pode, portanto, ser criado pelo mental.

Não pode, portanto, ser decidido pela intenção que é, ela também, uma tensão, mas ele apenas pode ser vivido
através da espontaneidade que é a característica da saída da ação / reação a fim de entrar no estado de Graça.

O estado de Graça corresponde a um estado unitário onde a dualidade, obviamente, desaparece totalmente.

É um estado, reparável, que imprime uma marca no seu histórico e na sua história, que vai permitir, então, não pela
reminiscência, mas pela instalação desse momento na duração, existir permanentemente e se livrarem,

progressivamente e à medida da sua própria duração, da matriz e da ação / reação, ao mesmo tempo mantendo a sua
vida dual.

Entretanto, a sua lenda pessoal, a sua história pessoal é profundamente modificada naquele momento.

Isso é realizado por algumas experiências místicas, mas, de maneira igualmente lógica, pela experiência chamada de
‘experiência de morte eminente’, acompanhada dos mesmos fenômenos de abandono, uma vez que, naquele
momento, há estado de morte iminente e, portanto, abandono da sua história pessoal e da sua lenda pessoal.

***

Questão: como preparar o melhor possível a vinda de uma alma que deve se encarnar?

 É um objetivo nobre querer acolher uma alma que deseja vir em sua manifestação.

Esse é um papel atribuído para quem vocês chamam de entidades maternais genitoras.

A vinda de uma alma se faz em momentos, como vocês sabem, privilegiados.

Esses momentos são em função de algumas vibrações e de algumas ressonâncias, independentes da mãe, da
genitora e mesmo do pai, mas em função da própria lenda pessoal da alma que deve obedecer alguns mecanismos

específicos, tanto ligados ao relógio astronômico como a configurações específicas.

Assim, vocês não têm qualquer poder para decidir esse momento.

O momento em que isso ocorrerá é o momento escolhido pela alma e não por aquele que chama ou que deseja
acolher a alma.



Não há, portanto, preparação específica para isso.

A potência do seu acolhimento, a potência do seu apelo, mesmo se ele puder lhes parecer determinante, não é a
condição primordial para que esta alma se encarne, tal como vocês pensam.

Mas apenas as considerações do relógio do tempo, do relógio das assinaturas planetárias astronômicas é que
decidem, a fim de permitir e fornecer à alma na descida na sua densidade fazer aderir o seu projeto e o seu plano de

vida futuros com a realidade vibratória das configurações astronômicas.

Em resumo, a encarnação de uma alma não depende nem do pai nem da mãe, mas, efetivamente, da própria alma,
ainda que uma série de ressonâncias, que vocês chamam de kármicas, sejam necessárias para que uma alma venha

se encarnar na sua densidade.

Porque, se esta alma não tivesse qualquer relação kármica, portanto, nenhuma ‘ação / reação’ com vocês, ela não
teria qualquer razão para se encarnar entre vocês.

O que desencadeia a escolha da encarnação é, portanto, efetivamente, uma dependência à lei de ação / reação e
nada mais.

***

Questão: os pais podem, apesar de tudo, facilitar sua descida?

 Eu retificaria descida por queda.

A queda de uma alma (porque é efetivamente de uma queda que se trata) não é um ato feliz, mas, sim, um ato infeliz
para esta alma, ainda ela o desejando de todo o seu coração.

Ela vem para um meio pelo Amor e para o Amor, a fim de eliminar certa forma de ação / reação.

Assim, mesmo se do seu ponto de vista (que engaja, aliás, apenas o seu ponto de vista), a descida do que vocês
chamam de uma alma (a queda de uma alma em um corpo, na sua densidade) for certamente um meio para esta alma

evoluir e de algum modo tentar limitar a ação / reação, há, portanto, realmente, uma noção kármica no sentido ao
mesmo tempo mais nobre e mais doloroso na vinda de almas sobre a Terra.

Vocês não têm qualquer meio de privilegiar a descida de tal alma ou tal outra alma.

Ela, ainda uma vez, faz as suas escolhas apenas em função das circunstâncias astronômicas que vão lhe permitir
ajustar da melhor maneira possível o seu projeto de vida e a sua lenda pessoal com o seu próprio karma, com vocês.

Em outros termos, apenas existe nascimento kármico, exceto, obviamente, para grandes seres, mas que, geralmente,
não escolhem este caminho da queda na encarnação, mas outros procedimentos, a fim de se manifestarem na sua

densidade.

Obviamente, o seu ponto de vista, eu concebo perfeitamente que não seja de forma alguma o mesmo porque, para
vocês, acolher uma alma é um ato de Amor.

Eu diria que é, antes de tudo, um ato kármico e um ato kármico, mesmo pelo Amor, não é um ato de Amor.

Trata-se, sistematicamente, de um karma com os pais.

Se não houver karma não há nascimento.

O que explica, de maneira evidente, que a maior parte dos seres realizados, os grandes guias espirituais deste
planeta, jamais tiveram filhos, exceto o maior deles, mas por razões que nada têm a ver com qualquer karma.

***

Questão: quem e por quê?

  Cristo.

A razão foi ancorar, na sua densidade, o princípio que ele mesmo ancorou sobre a Terra.

Se não tivesse havido essa ancoragem, por uma filiação hereditária direta, o seu mundo, tal como vocês o vivem,
teria desaparecido desde muito tempo.

É bem mais do que vocês creem.



Era importante quando das condições históricas da vinda deste ser.

Agora, obviamente, os tempos não são mais os mesmos e, portanto, isso não tem mais a importância que tinha
naquele momento.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Obrigado. 
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  ~ A VIDA DENTRO DO CORAÇÃO ~

Eu sou RAM.

Recebam a minha paz.
Recebam as minhas bênçãos.

Eu venho, pela minha presença, prosseguir o meu papel que é de instruí-los da vida no coração.

Eu não intervim desde algum tempo em relação com as efusões que lhes transmite o Arcanjo a quem vocês
chamam Miguel.

As intervenções deste ser são destinadas a fazê-los descobrir a dimensão nova.
Tenho, de fato, preferido esperar que o trabalho espiritual do ultravioleta chegue, para alguns de vocês, ao nível

do coração.

Assim, hoje, venho prosseguir meu ensinamento.

A passagem da vida fora do coração para a vida no coração é realmente um novo nascimento.
Quando a consciência se estabiliza no coração, o mundo muda, seu olhar sobre o mundo muda, sua percepção

do mundo muda e ele muda realmente para vocês.

A vida no coração é uma vida nesta densidade que vocês percorrem, uma vida nova, uma vida em que a
distância e a separação é abolida, uma vida em que o mental cartesiano não pode mais enganá-los.

Chegando naquele nível, dissolve-se a maior parte dos véus da ilusão, os véus da separação.

O que marca o acesso àquele nível é a descoberta de um estado específico que os faz descobrir de maneira
verdadeira, para além mesmo da alegria, a serenidade, a pureza, a ausência de conflito interior.

A vida se desenrola então segundo novas normas.

O mundo exterior muda, porque seu olhar muda, porque vocês percebem no outro, nos outros, os jogos da
ilusão e, no entanto, todo julgamento os deixa.

Neste estado de felicidade, uma vez que vocês chegam naquele nível de interioridade, de alinhamento, uma
nova vida começa então para vocês, uma vida em que não pode haver lugar para as dúvidas, para os

questionamentos.

Chegando naquele nível, vocês se apercebem da vaidade, da inutilidade das construções mentais, dos jogos
de poderes, de dominação, dos jogos da própria sedução.

Chegando naquele nível, estando em acordo com vocês mesmos, mais nenhum dos jogos do ego, da
personalidade lhes interessa.

Chegando naquele nível, eu frequentemente lhes falei do sentimento e da vivência da Unidade que ali se
encontra.

Chegando naquele nível, os questionamentos se calam, o sentido da vida lhes aparece em sua majestosa
simplicidade onde, simplesmente, as questões e os questionamentos perdem todo o lugar.
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Chegando neste estado, as contradições inerentes à vida do ego desaparecem.

Vocês não têm mais nada a defender.
Vocês não têm mais nada a provar.

Vocês não têm mais nada a demonstrar.

Nesse nível, vocês têm apenas que ser.

A verdade e a realidade do que vocês são lhes aparecem em toda humildade, em toda simplicidade.

Vocês vivem, naquele momento, para além mesmo dos jogos de construção do que faz a personalidade.

A personalidade é então submetida à realidade do coração, à realidade da Unidade.

Este estado corresponde à graça e à felicidade de suas redescobertas com sua Eternidade.

Neste estágio, lhes são reveladas progressivamente suas filiações.

Vocês saem da ilusão do pertencimento a esta realidade para entrar no pertencimento à sua própria Divindade.

Neste estágio, torna-se muito difícil manter os véus da ilusão tanto quanto ao que vocês são como quanto ao
que são os outros.

Sua visão torna-se penetrante.

O tempo que, no entanto, se escoa, lhes aparece na suprema ilusão que ele é.

Vocês se tornam capazes, naquele momento, naquele estágio, de viverem múltiplas realidades ao mesmo
tempo.

Os véus da separação lhes são irremediavelmente retirados, vocês percebem a multiplicidade e o jogo das
dimensões que participam todas da mesma Unidade.

***

Estar no coração não é uma palavra em vão.

Estar no coração não é mais definir o coração pela cabeça. Mas o coração pelo coração.

Penetrando neste estado de alinhamento, penetrando neste estado de unidade, vocês se aperceberão que não
há mais nada a combater, que não há mais nada a provar, que não há mais nada a demonstrar, a você mesmo

como aos outros, como ao mundo.

Nesta realidade nova se vive a unidade, mas também um sentimento profundo de unificação com a Divindade.

Este estado se vive na humildade e no agradecimento à Fonte reencontrada.

Neste estágio, vocês não podem ser enganados e vocês não podem enganar.

Naquele estágio, a vida se torna felicidade.

Reencontrando sua filiação, vocês se tornam capazes de conversar de alma a alma, de Espírito a Espírito, com
a Luz, com o Amor, com os outros, nesta dimensão e em outras dimensões.

Este estado necessita abandonar algumas crenças.
Este estado necessita uma neutralidade benevolente e produz uma serenidade permanente.

As preocupações da vida comum não podem mais ter tomada sobre esse mesmo estado.
Assim, instala-se em vocês a paz.

Assim, instala-se em vocês a verdade suprema que é Unidade, que é Beleza, que é Glória, que é Luz, que é
Amor.

Este estado de consciência se acompanha de um estado vibratório específico no meio de seu peito, por uma
vibração específica assinalando a abertura de seu Templo Interior e da comunicação de seu interior com a

Fonte.

O trabalho do Arcanjo Miguel é destinado a facilitar-lhes o acesso naquele nível.

Neste estado resolvem-se todas as emoções, todas as perturbações.



Neste estado, assim como numerosos seres que o realizaram disseram, escreveram, manifestaram, realiza-se
a alegria sem objeto, a alegria inefável de viver simplesmente esta verdade naquele nível.

Numerosos seres exprimiram-se por este canal com relação ao soltar, com relação ao abandono, com relação
à confiança.

São palavras que pode apreender seu intelectual e, no entanto, elas são apenas um pálido reflexo da realidade
quando vocês chegam naquele estágio.

Naquele nível de consciência nada de desagradável pode lhes acontecer porque mesmo o elemento o mais
sombrio se ilumina pelo próprio estado de sua consciência.

Cada coisa está assim, de maneira irrevogável, em seu lugar no momento em que isso se produz.

Vocês acolhem com a mesma graça os eventos exteriores, quaisquer que sejam.

Nenhum elemento exterior pode vir apagar esta Luz que está acesa em vocês.
Nenhuma contrariedade que teria podido ser vivenciada num modo terrível ao nível do ego pode perturbar de

maneira durável o nível em que vocês estão.

***

Eu lhes dei as chaves preparatórias para preparar seu Templo Interior para viver isso.

Todo ser humano que joga o jogo desta preparação pela potência da radiação Micaélica está doravante apto a
viver esta transformação.

Contudo, a aptidão para vivê-la não confere de maneira irremediável a realidade dessa vivência, mas,
entretanto, trata-se de uma etapa capital para esse caminho.

Vocês devem, se o desejam, definir como prioridade de seu Amor, como prioridade de sua vida, como
prioridade de seus atos, o absoluto, a Divindade, o Amor, o Cristo, a Luz.

Toda sua alma se inclina então para este objetivo não por uma vontade, mas por uma tensão que eu qualificaria
de obediência, por uma tensão de serviço para com a Luz.

Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.

A quem vocês querem servir?
Seu ego ou o Pai ou a Luz ou o Amor ou o Cristo ou outras palavras ainda?

Servir ao ego conduz de maneira inegável ao sofrimento perpétuo.
Servir ao Pai, à Luz, ao Cristo, ao coração, conduz à alegria eterna.

Passar a esse nível pode fazê-los crer que há uma montanha a escalar, uma distância incomensurável entre o
que vocês são e esse nível a atingir.

Mas isso não é verdade.
É uma ilusão induzida por seu próprio ego.

Eu não quero dizer com isso, e induzir, que o ego deve ser desprezado.
Bem ao contrário, ele deve ser domesticado, tranquilizado, amado pelo que ele é e nada mais.

Vocês perderam o sentido e a realidade de sua Divindade, o sentido e a realidade de sua Unidade.
Entretanto, e particularmente nesses tempos e nesta época, as circunstâncias da vida sobre a Terra lhes

facilitam grandemente o acesso a esse nível, à realidade de sua Divindade e de seu coração.

Não basta crer no coração para se colocar no coração.
Isso demanda um impulso, uma tensão total para ele.

O paradoxo, se é que seja um, é que esta tensão anda de mãos dadas com o soltar.
Trata-se de uma tensão da consciência e não da tensão do ego ou de seu corpo.

Não se trata, tampouco, de uma resistência a vencer, mas efetivamente, antes, de um estado de aceitação, de
fidelidade, de submissão mesmo à verdade da Luz.

Neste estado e nesse nível e neste estágio da consciência, vocês provam com extrema facilidade a beleza, a
felicidade, para além mesmo de um esforço qualquer ligado à própria noção de serviço, à própria noção de

meditação, à própria noção de vontade de bem, porque está bem além e é bem diferente.

***



Aceder à sua Essência, aceder à sua Divindade corresponde totalmente a uma forma de aquiescência, a uma
forma, como eu dizia, de fidelidade à Luz, ao Cristo, ao Pai, a Krishna, qualquer que seja o nome que vocês

deem.

Este estado, esse nível, este estágio corresponde à confiança.

Neste estado de consciência não pode haver obstáculo.
O único obstáculo é aquele que é criado pelo ego, pelas resistências, pela personalidade.

Naquele nível a vida é gratuita, a abundância é gratuita, mas, certamente não a abundância e a gratuidade que
conhece o ego, mas, efetivamente, a abundância da vida, a gratuidade da vida, a abundância da Luz, a

gratuidade da Luz, traduzindo-se por um serviço espontâneo e não criado, pelo Amor espontâneo e não ditado
pelos apegos, pelas noções de prazer ou as noções de medos.

Este Amor não se traduz necessariamente em palavras, mas traduzir-se-á necessariamente por um estado
vibratório, traduzir-se-á necessariamente não por uma vontade de bem, mas, efetivamente, pelo bem

encarnado e espontâneo.

A preparação que está em curso, desejada e decidida pelo Grande Relógio Cósmico, pelos Grandes Seres
que velam por sua alma, doravante chegou.

Essas palavras que eu pronuncio, qualquer que seja a profundeza do sentido ou não que vocês percebam, lhes
voltarão à consciência no momento em que vocês aceitarem totalmente viver nesse nível, neste estado, nesta

consciência.

É importante, vocês que me escutam, vocês que me leem, gravarem essas palavras em algum lugar em sua
consciência, porque elas são escolhidas para imprimir a marca delas em vocês.

Elas se juntam totalmente à paz que eu lhes apresento ao chegar, às bênçãos que eu lhes trago ao chegar, em
sua densidade.

Assim, a vida no coração é uma vida nova, é uma vida plena em que não há lugar para o vazio, onde não há
lugar para a dúvida, onde não há lugar, tampouco, par o ego e sua pequenez.

A personalidade não desaparece, mas ela se enriquece, ela se lustra, ela se molda para se conformar a este
estado de consciência.

Ela se torna, pouco a pouco, transparente, não vindo mais interromper a chama de seu coração, a chama de
seu Amor, mas ela se põe ao serviço desta, ela se põe na obediência ao que nasceu no meio de seu peito.

Se eu insisto tanto na localização deste estado de consciência é efetivamente porque se trata de uma verdade
vivida e não de um conceito vestido ou maquiado pelo mental.

Viver no coração não é uma ideia, nem um conceito, nem um comportamento, mas, efetivamente, uma vibração
da consciência nascendo no meio de seu peito, que lhes é permissível sentir, aumentar em função das

circunstâncias, mas, em caso algum, apagar.

Esta vibração, sentida no meio do peito, assinala a verdade total de sua instalação no coração.
Este estado não é nem função de seus humores, de suas meditações, do ambiente.

Somente as ressurgências de seu mental egotista podem por vezes atenuá-lo, diminuí-lo, sem jamais
interrompê-lo.

O trabalho de efusão do Arcanjo Miguel e dos múltiplos outros Grandes Seres que o acompanham está aí para
realizar a eclosão desta realidade em meio à realidade densa.

Mas, como eles o disseram, e como eu o repeti, vocês sozinhos, e unicamente vocês sozinhos é que podem
penetrar seu santuário.

A única coisa que pode ainda bloquear o acesso a este estágio, a este nível, a este estado, não é tanto seu
próprio ego, mas, efetivamente, antes, o medo que é, ele, gerado pelo ego.

O medo de perder, mas nada há a perder.
Isso é uma ilusão.

Não há absolutamente nada que vocês tenham que deixar atrás de vocês.

A adesão que lhes é solicitada é uma adesão de coração.
Ela não pode existir, esta adesão, enquanto vocês são um homem ou uma mulher de compromissos, enquanto
vocês são um homem ou uma mulher que pesa os prós e os contras, enquanto vocês são um homem ou uma

mulher que tem o hábito de se exprimir, de pensar, de viver, na dualidade e pela dualidade.

Compreendam, efetivamente, que a dualidade não é um erro, não é desprezível, mas, entretanto, vocês não
podem viver a Unidade preservando sua dualidade.



É nesse sentido que lhes é solicitado por muito numerosos seres para não julgarem, porque o julgamento é um
ato de dualidade.

O estado de Unidade não pode julgar.
O estado de Unidade não pode ser contrário ao que quer que seja, porque a Unidade se basta por si.

Esta vibração, este estado de consciência, é uma realidade.

Não é, ainda uma vez, um conceito, uma visão da mente, ou ainda qualquer coisa de abstrato ou de distante.

Aí está o que, hoje, eu tinha vontade de acrescentar.

Se vocês têm, com relação a essas palavras, questionamentos, eu tentarei ali trazer um esclarecimento
diferente do que aquele que acabo de lhes trazer.

Mas vocês devem guardar presente no espírito que a vida no coração manifesta-se por uma vibração.

Do mesmo modo que a maior parte de vocês começou, de maneira recente ou muito mais antiga, a sentir a
vibração ao nível de sua cabeça, esta mesma vibração deve se instalar de maneira quase permanente ao nível

de seu peito.
Esse será o sinal, antes mesmo que vocês percebam as modificações de consciência, da realidade de sua

instalação neste estado e nesse nível de consciência do coração.

Então, gostaria, agora, de escutar.

***

Não temos perguntas. Agradecemos.

***

Então, antes de deixá-los, recebam, ainda uma vez, toda a minha paz, todas as minhas bênçãos, todo o meu
Amor e toda minha gratidão por terem acolhido em vocês essas algumas palavras.

Sejam abençoados.

Eu voltarei, ulteriormente, a fim de prosseguir meu ensinamento pelas práticas energéticas orientadas no
coração que os ajudarão a sentir a vibração de seu coração e a viver e a se instalar neste estado, nesse nível.

Sejam abençoados.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Como vocês sabem, eu apareço sobre este planeta em lugares em que a água junta-se à terra.
Eu sou a Rainha dos Céus, a Rainha da Terra e a Rainha da Água.Eu sou a Rainha dos Céus, a Rainha da Terra e a Rainha da Água. (...) (...)

Vocês são os filhos queridos do Pai e, como lhes anunciou por várias vezes o ArcanjoVocês são os filhos queridos do Pai e, como lhes anunciou por várias vezes o Arcanjo
Miguel, vocês são os Mestres que fizeram o sacrifício da lembrança de sua Divindade.Miguel, vocês são os Mestres que fizeram o sacrifício da lembrança de sua Divindade.

A hora de seus reencontros com você mesmo chega a grandes passos.

Como já lhes disse o Arcanjo Miguel, todos os seres humanos, sobre este planeta, de boa vontade, terão a
oportunidade, a chance e o privilégio de acolher a Graça, acolher a Luz e acolher o que o Arcanjode acolher a Graça, acolher a Luz e acolher o que o Arcanjo
Miguel chama em sua linguagem: a radiação da pressão do ultravioleta.Miguel chama em sua linguagem: a radiação da pressão do ultravioleta.

Dentro de alguns dias de seu tempo vocês viverão outro momento importante, ligado à efusão, desta vez, do
Espírito Santo.

Como vocês sabem, eu sou nesta humanidade e sobre esse mundo, aquela que veiculou o que vocês chamam
o Espírito Santo.

A energia Micaélica arcangélica manifesta-se doravante sobre seu planeta em intervalosA energia Micaélica arcangélica manifesta-se doravante sobre seu planeta em intervalos
regulares.regulares.

Dentro de poucos de seus meses, quando da festa do Arcanjo, a fusão realizar-se-á entre minha polaridade e a
polaridade do Arcanjo.

Vocês viverão, durante sua semana de preparação no Conclave dos Arcanjos, a preparação desta fusão entre
o ultravioleta e o Espírito Santo.

Suas partículas de Luz, suas partículas de eternidade, viverão então numa cadência nova.
Vocês se despertarão de um longo adormecimento.Vocês se despertarão de um longo adormecimento.

De fato, como lhes disse o Arcanjo, vocês são meus bem amados filhos da Luz.
Vocês são também filhos de eternidade que fizeram o juramento, um dia, de reencontrar a totalidade do que
vocês são.
Esse momento se aproxima, agora, a grandes passos.

Imediatamente após a festa do Arcanjo vocês começarão a viver, de maneira muito mais durável e permanente,
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suas Núpcias Celestes, sua reunificação total, lúcida e consciente, à sua Divindade.

A preparação começou há algumas dezenas de anos.A preparação começou há algumas dezenas de anos.
A preparação amplificou-se com a vinda em sua densidade da energia arcangélica.

Essas diferentes energias têm por objetivo preparar seu Templo Interior para receber aEssas diferentes energias têm por objetivo preparar seu Templo Interior para receber a
palavra de meu filho, aquele a quem vocês chamam Cristo.palavra de meu filho, aquele a quem vocês chamam Cristo.

Miguel abre o caminho.Miguel abre o caminho.
Miguel abre seu Templo Interior, para que seu Templo Interior seja revestido de Luz, revestido de Alegria e
reencontrando sua Eternidade, a fim de que ele possa acolher a nova palavra e, sobretudo, o que eu chamo a
nova promessa, no limiar de sua Eternidade reencontrada, a fim de conduzi-los nos caminhos da Alegria, nos
caminhos de seus reencontros com você mesmo.

Nenhuma pessoa, nenhuma consciência encarnada, nenhuma energia, nenhum desvario poderá mais, jamais,
apagar o que desperta em vocês. (...)

Vocês são os filhos da Unidade, filhos do Único, filhos do Pai.Vocês são os filhos da Unidade, filhos do Único, filhos do Pai.
Como tais, vocês têm o dever de se consagrarem à Luz, para a Luz e para a Eternidade.Como tais, vocês têm o dever de se consagrarem à Luz, para a Luz e para a Eternidade.

Suas vidas mudam progressivamente.
Cada um no seu ritmo, cada um em função de suas possibilidades.

O abandono à vontade da Luz, a ausência de resistências ao que lhes propõe o ArcanjoO abandono à vontade da Luz, a ausência de resistências ao que lhes propõe o Arcanjo
Miguel, é verdadeiramente um presente e uma doação do Pai para sua humanidade eMiguel, é verdadeiramente um presente e uma doação do Pai para sua humanidade e
para suas almas individuais.para suas almas individuais.

Para isso, vocês devem, como dizia meu bem amado filho, voltar a ser como crianças, voltar a serem simples.
As crianças estão na Alegria.As crianças estão na Alegria.

Pouco a pouco o conjunto das efusões de consciência que lhes chega alivia seus fardos e lhes permitem se
liberarem de alguns apegos, de algumas ancoragens a esta realidade densa que vocês exploraram, a maior
marte de vocês, desde tanto e tanto tempo.

Vocês podem também recorrer a mim.

Vocês estão no limiar de um novo nascimento.Vocês estão no limiar de um novo nascimento.

É claro, vocês não são os únicos nesse mundo.
Em outros lugares, nesse momento ou em outros momentos, outras almas vivem esses casamentos e esses
reencontros e, como sempre, isso se produz em lugares em que estou presente na natureza.
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Assim, este novo nascimento vai provocar em vocês um novo estado.Assim, este novo nascimento vai provocar em vocês um novo estado.
Esse novo estado é marcado pela graça, pela Alegria, pela Verdade, pela Unidade.Esse novo estado é marcado pela graça, pela Alegria, pela Verdade, pela Unidade.

Vocês são amados, de toda eternidade, entretanto, seu juramento e seu esquecimento os conduziram por
vezes a se afastarem, pelo medo, pela conveniência do que vocês eram.

Hoje, as consciências Arcangélicas, as consciências dos grandes seres que guiam seu caminho desde os
mundos invisíveis revelam-se a cada dia mais à sua consciência.

Vocês veem (ainda que seja ainda um pouco confuso para alguns de vocês) cada vez mais claramente no
que vocês são, para onde vocês vão, porque vocês são seres de Luz e, como o diz o Arcanjo, vocês devem
ser os transmissores desta Luz.

Transmitir a Luz é transmitir a esperança, é transmitir a fé, é transmitir o Amor, é nãoTransmitir a Luz é transmitir a esperança, é transmitir a fé, é transmitir o Amor, é não
mais julgar, não mais condenar, não mais se por na raiva, é claro.mais julgar, não mais condenar, não mais se por na raiva, é claro.

Isso necessita um aprendizado, é o que vocês vivem nesse momento.
Alguns de vocês com mais facilidade do que outros, mas, entretanto, vocês são todos os filhos do Pai e vocês
são todos meus filhos, sem exceção.

O Pai é paciente, a Mãe que eu sou é paciente.O Pai é paciente, a Mãe que eu sou é paciente.

As forças Arcangélicas e as forças da Luz original, autêntica, estão doravante a caminho para vocês, a fim de
despertar totalmente a dimensão de Amor deste planeta, a dimensão de Amor dos seres que vocês são.

Então, obviamente, algumas almas têm ainda medo, e este medo pode se manifestar pelo que eu chamaria
uma forma de rebelião.

Mas sejam como seu Pai, não condenem, contentem-se em amar, não julgar e aceitar,Mas sejam como seu Pai, não condenem, contentem-se em amar, não julgar e aceitar,
porque os filhos os mais rebeldes tornar-se-ão, um dia, os mais fiéis; apercebendo-se doporque os filhos os mais rebeldes tornar-se-ão, um dia, os mais fiéis; apercebendo-se do
erro deles, apercebendo-se da negação deles, eles serão os mais ávidos paraerro deles, apercebendo-se da negação deles, eles serão os mais ávidos para
reencontrar a Luz.reencontrar a Luz.

É nisso que vocês não devem levar julgamento sobre seu próximo.
Contentem-se de seguir seu caminho, contentem-se de receber os presentes inestimáveis que vocês recebem
desde já algum tempo.

A partir do momento em que vocês se contentam em acolher esta maravilhosa Luz que nós lhes transmitimos,
nada mais de nefasto pode lhes acontecer.

Quaisquer que sejam as circunstâncias e os eventos de sua vida, vocês penetram mais adiante nos arcanos do
mistério que é pura Luz, o que eu chamaria os mundos do Esplendor.

Sendo chamados a viver o Esplendor, vocês não podem mais se permitir julgar, se permitir condenar e,
tampouco, se permitir duvidar.

As energias que se efusionarão a vocês e em vocês durante este período abençoado que vocês vão viver
serão, para vocês, como uma nova força e, ainda uma vez, eu o repito, um novo nascimento.

Eu estarei ao lado de vocês individual e coletivamente.Eu estarei ao lado de vocês individual e coletivamente.
Eu responderei individualmente assim que vocês me chamarem.
Eu lhes peço também, se vocês não me percebem, que se aproximem do lugar em que a vibração está mais
presente, ao nível da emergência da água, nesta região abençoada dos Deuses sobre a qual vocês colocam
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seus pés, alguns, pela primeira vez.

Vocês são, de toda eternidade, meus filhos.Vocês são, de toda eternidade, meus filhos.
Vocês são, de toda eternidade, grandes seres que aceitaram, pelo sentido do sacrifício, pelo sentido da
honestidade para com seu Pai, acompanhar esta Terra para uma evolução luminosa, mas também acompanhar
seus irmãos, que estavam talvez um pouco mais atrasados no caminho e que, entretanto, abrigam, ainda
escondida, a mesma Luz que a que vocês abrigam hoje e que emerge de vocês.

A dúvida, os medos, os questionamentos, devem se afastar de vocês, meus filhos.

Vocês estão onde devem estar, onde devem ser.
Vocês irão para onde deverão ir.

Se vocês confiam, se vocês aceitam minha orientação, minha confiança, nada deSe vocês confiam, se vocês aceitam minha orientação, minha confiança, nada de
desagradável pode chegar à sua alma, nem ao seu corpo. (...)desagradável pode chegar à sua alma, nem ao seu corpo. (...)

Mas, para isso, vocês devem me aceitar, abrir seu Templo Interior.Mas, para isso, vocês devem me aceitar, abrir seu Templo Interior.

As energias dos diferentes Arcanjos que estão lado a lado de vocês serão os guias e as ajudas preciosas para
realizar isso.

Não há qualquer obstáculo que a Luz não possa vencer.
Não há qualquer oposição, em vocês como no exterior de vocês, que a Luz não possa dissolver.
Essa é uma questão de fé, mas, além disso, uma questão de aceitação.

Se vocês servem a Luz, suas vidas serão preenchidas de Graça.Se vocês servem a Luz, suas vidas serão preenchidas de Graça.

Quaisquer que sejam as circunstâncias e as vicissitudes desse mundo, vocês estarão, estejam certos,
protegidos por minha Graça. (...)

Eu lhes peço que me acolham plenamente, no silêncio, alguns instantes, e depois gostaria de acolher um
espaço de troca coletiva e individualmente.

Este espaço de troca não concerne, obviamente, aos desagrados existentes ainda em suas vidas, mas
concerne essencialmente às questões quanto ao que eu sou e, sobretudo, quando ao que deve ser, e o que
será nossa relação individual.

Eu lhes transmito, pelo momento, antes de lhes dar a palavra, a Graça.Eu lhes transmito, pelo momento, antes de lhes dar a palavra, a Graça.

... Efusão de energia...

Aí está, meus bem amados filhos, uma visão de minha bênção para lhes permitir trabalhar nos dias que vêm.

Eu conto com vocês, como vocês podem contar comigo.Eu conto com vocês, como vocês podem contar comigo.

Não se esqueçam jamais que, qualquer que seja o grau de separação que é o seu, devido ao seu juramento,
nós jamais estivemos realmente separados, mas simplesmente afastados.

Hoje, os véus da separação tendem a desaparecer.

O Arcanjo Miguel trabalha nesse sentido a fim de retirar e tirar deste planeta, e das almas que o habitam, os
véus da ilusão, os véus da separação, os véus da negatividade.

Como ele lhes disse, ele faz isso para vocês, porque esse é o papel dele.
O seu é simples e unicamente aceitar e recolher a Luz em seu Templo Interior, a fim de viver a transformação,
aquela que lhes permitirá se tornarem, eu diria, voltarem a ser, o que vocês são realmente.

Bem amados filhos, gostaria, agora, de trocar com vocês.
Gostaria de recolher e acolher.

Questão: você nos acompanha mais especificamente durante o período em que MiguelQuestão: você nos acompanha mais especificamente durante o período em que Miguel
intervém?intervém?

Eu sou a Rainha dos Céus e da Terra e eu trago minha bênção aos Arcanjos.
Devido à minha encarnação passada, tive o privilégio de pisar o solo desta Terra, coisaDevido à minha encarnação passada, tive o privilégio de pisar o solo desta Terra, coisa
que não poderão jamais realizar os Arcanjos.que não poderão jamais realizar os Arcanjos.
Então, eu sou ao mesmo tempo a protetora e a embaixadora e a intermediária deles.

Eu ancoro, nesta manifestação, em lugares específicos, a energia Micaélica e dos outrosEu ancoro, nesta manifestação, em lugares específicos, a energia Micaélica e dos outros
Arcanjos.Arcanjos.

Inúmeros seres percebem e sentem minha presença.

Meu papel tornar-se-á essencial progressivamente e à medida de seu avanço linear do tempo que os
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aproximará da efusão de Verdade.

Não é o momento de definir esta efusão de Verdade, mas, entretanto, cada ser humano aceitando minha
presença, ou negando minha presença, receberá, de maneira individual, a locução interior desta efusão final,
que lhes permitirá, se tal é eu desejo, se tal é sua capacidade de abandono à Luz e à Verdade.
Vocês serão prevenidos, estejam certos.Vocês serão prevenidos, estejam certos.
A humanidade inteira será prevenida.A humanidade inteira será prevenida.

Certamente não por seus meios tecnológicos, certamente não por aqueles a quem vocês chamam
extraterrestres, mas efetivamente por minha presença espiritual que vocês ouvirão distintamente.

Eu diria, no momento vindo, que o momento chegou.
Naquele momento, cabe-lhes se prepararem para a efusão final.
Isso não é para agora.

Agora, eu preparo seu Templo Interior.Agora, eu preparo seu Templo Interior.
Os Arcanjos modelam em vocês capacidades novas, em seus corpos biológicos, em sua consciência, e em
seus corpos mais sutis.
Esse é o papel deles.

Meu papel é aquele de uma mãe que previne seus filhos, a fim de que eles se tenham prontos para o momento
vindo.

Entretanto, antes desse momento em que eu lhes anunciarei, pessoal e individualmente, o momento da efusão
final, vocês devem trabalhar para se aproximarem de mim, como eu me aproximo de vocês.

Quaisquer que sejam seus métodosQuaisquer que sejam seus métodos (seja a prece, seja a meditação, seja pelo sentido do serviço
e da ajuda ao outro), todos os caminhos devem se aproximar de mim, como eu me aproximotodos os caminhos devem se aproximar de mim, como eu me aproximo
de vocês.de vocês.
Isso está a caminho.Isso está a caminho.

Assim, não há acaso nesse momento, não há acaso em cada um de seus passos, não há acaso em cada uma
de suas respirações.
Apenas a ilusão de seu intelecto é que pode fazê-los chamar a isso acaso.

Mas absolutamente tudo o que se produz na superfície deste planeta tem sua razão de ser e sua razão de ser,
mesmo se não lhes apareça, é a emergência da Luz, a emergência da Verdade, a emergência da Beleza num
novo mundo, em outra dimensão.
Esse é seu destino.
Esse é seu juramento, porque vocês são filhos da Fonte, filhos do Único e, nesse sentido,Esse é seu juramento, porque vocês são filhos da Fonte, filhos do Único e, nesse sentido,
vocês são abençoados.vocês são abençoados.

Questão: como fazer quando se é invadido pelo medo?Questão: como fazer quando se é invadido pelo medo?

O medo pode estar ligado a alguns condicionamentos desejados por inúmeras coisas: sua educação, seu
nascimento, as cicatrizes de seu passado.
Mas, entretanto, a resultante final do medo é sempre sua ausência total de fé na Verdade.

O medo faz parte de uma herança antiga.O medo faz parte de uma herança antiga.

Obviamente, o conjunto da sociedade, o conjunto de suas estruturas, o conjunto de seu mundo foi construído,
devido mesmo ao seu afastamento de sua Fonte, de sua mestria e de sua Verdade, no elemento medo.

Mas hoje, o que vem é a Alegria.Mas hoje, o que vem é a Alegria.
A Alegria substitui o medo desde o momento em que vocês me aceitam em vocês, junto a vocês, em cada
uma de suas fibras, em cada uma de suas células.

O medo vem do que vocês querem ainda dominar e ainda controlar.

Progressivamente e à medida que vocês se abandonarem à efusão dos Arcanjos, à minhaProgressivamente e à medida que vocês se abandonarem à efusão dos Arcanjos, à minha
Presença, vocês constatarão que o medo desaparecerá, cada um no seu ritmo, porquePresença, vocês constatarão que o medo desaparecerá, cada um no seu ritmo, porque
todo ser humano na encarnação tem medos, quaisquer que sejam.todo ser humano na encarnação tem medos, quaisquer que sejam.

Esses medos podem por vezes se traduzir por formas de violência inconcebíveis.

Os seres a quem vocês poderão chamar os seres escuros são apenas seres que têm medo da Luz.
Não há outra Verdade além desta.Não há outra Verdade além desta.

Se vocês cultivam sua Luz, se vocês deixam a Luz de seu Pai, de sua Fonte, minha divinaSe vocês cultivam sua Luz, se vocês deixam a Luz de seu Pai, de sua Fonte, minha divina
presença e a presença dos Arcanjos preenchê-los com a efusão de Amor e de energia,presença e a presença dos Arcanjos preenchê-los com a efusão de Amor e de energia,
sua consciência transformar-se-á realmente, objetivamente e verdadeiramente.sua consciência transformar-se-á realmente, objetivamente e verdadeiramente.

Minha presença, minha radiação, minhas palavras serão para vocês, no momento em que vocês as ouvirem, o
bálsamo perfeito, aquele que caçará definitivamente todos seus medos, quaisquer que sejam.

Mas, para isso, para não mais terem medo, vocês devem ter confiança em mim e, sobretudo, terem confiança



no que vocês são e não no que vocês creem ser e no que vocês desempenham como papel em sua vida.

Vocês devem, como eu dizia, voltar a ser como crianças.Vocês devem, como eu dizia, voltar a ser como crianças.
As crianças são simples, as crianças são humildes, as crianças não conhecem o futuro, não conhecem o
passado, elas vivem o instante presente.

Progressivamente e à medida que vocês realizarem o instante presente, vocês observarão também que o
medo tem menos tomada sobre vocês.
Simplesmente porque a Luz e o amor eliminam literalmente o medo, pela transcendência,Simplesmente porque a Luz e o amor eliminam literalmente o medo, pela transcendência,
pela radiação.pela radiação.

Então, engajem-se no caminho, engajem-se na confiança e na orientação à minha presença e vocês verão,
sem qualquer dificuldade, que os medos se soltarão com relação ao seu caminho.

Eu digo, efetivamente, quaisquer que sejam esses medos.

O medo faz parte dos mundos nos quais vocês evoluem, entretanto, como vocês sabem, pressentem, para a
maior parte de vocês, esse mundo toca ao fim de sua manifestação, desta maneira.
Isso é inevitável, meus bem amados filhos.

Mesmo eu, eu não posso indicar-lhes a data.Mesmo eu, eu não posso indicar-lhes a data.
Entretanto, a percepção do que nós temos através do que vemos por nossa alma, nossas radiações, nos
provam que a humanidade responde ao nosso apelo e isso é uma grande Alegria e isso é uma grande Bênção.

Não se demorem, como disse o Arcanjo Miguel, no barulho desse mundo, no desagrado desse mundo.
Lembrem-se do que dizia meu divino filho: «vocês estão sobre esse mundo, mas vocêsLembrem-se do que dizia meu divino filho: «vocês estão sobre esse mundo, mas vocês
não são desse mundo».não são desse mundo».

Então, deixem os medos aos medos, cultivem o Amor, cultivem em vocês a tolerância, cultivem em vocês a
Alegria, abandonem-se à minha presença, à minha confiança, à minha orientação, abandonem-se totalmente às
efusões de Miguel.
Elas são para vocês uma grande oportunidade de realizar, enfim, sua Unidade e sua Divindade.

Vocês viverão ainda, durante várias semanas, essas efusões ligadas ao Arcanjo Miguel e, como sabem,
quando de minha festa em seu verão [inverno no hemisfério sul], eu juntarei minha irradiação, inteiramente,
para a humanidade, àquela do Arcanjo Miguel, a fim de que a festa do Arcanjo seja para vocês a Verdade e a
instalação de suas Núpcias Celestes.
Isso é para breve, meus filhos.

Sua alma deve exultar de felicidade, de confiança, de abandono.Sua alma deve exultar de felicidade, de confiança, de abandono.

A Luz está de volta, meus bem amadosA Luz está de volta, meus bem amados.
A Luz que tanto lhes faltou, responsável de todos seus males, mas que, entretanto, era necessário para esse
plano evolutivo, a fim de lhes permitir crescerem ainda mais, hoje, toca ao seu fim, em Verdade.
Mas não é o fim do mundo.
É o fim de um mundo, mas absolutamente não o fim do que vocês são, bem ao contrário.
Suas redescobertas, suas Núpcias assinalam o final da ilusão, mas não seu final.

Questão: conviria, hoje, substituir as antigas orações, por exemplo, pelo fato de seQuestão: conviria, hoje, substituir as antigas orações, por exemplo, pelo fato de se
comportar como uma Mãe frente a outras pessoas, para nos aproximarmos de suacomportar como uma Mãe frente a outras pessoas, para nos aproximarmos de sua
energia?energia?

Para algumas almas, esse é o caminho delas.
Para outras, isso pode passar pela meditação.
Para outras também, isso pode passar pela oração e, para outros, pode ser simplesmente passear na natureza,
encontrar-se em espaços de Verdade, espaços, também, de simplicidade.

Meus filhos, vocês devem simplificar suas vidas, simplificar seus pensamentos,Meus filhos, vocês devem simplificar suas vidas, simplificar seus pensamentos,
simplificar ao máximo, a fim de se desembaraçarem do que os atravanca, do que obstruisimplificar ao máximo, a fim de se desembaraçarem do que os atravanca, do que obstrui
ainda, em vocês, a penetração total da Luz de seu Pai.ainda, em vocês, a penetração total da Luz de seu Pai.
Isso pode ser encontrado de diferentes modos, mas pode ser um caminho, como outros são também
caminhos eficazes.

Questão: como se pode simplificar nossas vidas para nos abandonarmos mais à energia?Questão: como se pode simplificar nossas vidas para nos abandonarmos mais à energia?

Simplificar sua vida, isso quer dizer simplesmente voltar a ser simples, adotar um olhar de criança.

Obviamente, vocês me responderão que têm suas responsabilidades em suas vidas de adultos, mas,
entretanto, isso não os impede de adotarem o olhar de uma criança.

Uma criança é caracterizada pela espontaneidade, pela generosidade e pelo fato de viver no instante, sem se
projetar nos medos vindos do passado ou nos medos vindos do futuro.

Quanto mais vocês entrarem em sua Presença e no instante presente, mais vocêsQuanto mais vocês entrarem em sua Presença e no instante presente, mais vocês
realizarão a presença da Luz em vocês e vocês se religarem, de maneira indelével, àrealizarão a presença da Luz em vocês e vocês se religarem, de maneira indelével, à
Fonte.Fonte.



Numerosos, inumeráveis são os seres que, hoje, os assistem a título coletivo e a título individual.

O Anjo Guardião está mais próximo do que nunca.O Anjo Guardião está mais próximo do que nunca.
Os Arcanjos manifestam-se a vários seres humanos, como jamais.
Isso é Verdade, vocês devem aceitar a Luz e a simplificação far-se-á por si.
Isso se chama a confiança na Luz.

A partir do momento em que vocês entram na confiança na Luz, as dificuldades se nivelam, as coisas se
resolvem por si e, geralmente, vocês tomam consciência disso apenas porque seu intelecto tende a querer
controlar suas vidas, seus destinos, a refletir e, sobretudo, a não se abandonar.

Pouco a pouco vocês vão se aperceber que não têm necessidade dessa ferramenta.
Progressivamente e à medida que vocês entram na simplicidade, as coisas lhes aparecerão como cada vez
mais simples e, sobretudo, cada vez mais evidentes, naturais e fluidas.

Questão: que relação há entre sua energia e o Espírito Santo?Questão: que relação há entre sua energia e o Espírito Santo?

Meu filho disse «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida».Meu filho disse «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida».
Eu lhes digo «Eu sou sua Mãe, eu sou sua protetora e eu sou a encarnação do EspíritoEu lhes digo «Eu sou sua Mãe, eu sou sua protetora e eu sou a encarnação do Espírito
Santo, como eu o fui nesta dimensão, como em todas as dimensões».Santo, como eu o fui nesta dimensão, como em todas as dimensões».

O Espírito Santo corresponde à energia da Graça.O Espírito Santo corresponde à energia da Graça.

É-lhes solicitado colocarem-se sob a influência da Graça.
A Graça é leveza.A Graça é leveza.
A Graça é presente.A Graça é presente.

Sob a influência da Graça sua vida muda completamente.

As dificuldades nivelam-se e o milagre faz parte de seu quotidiano nas pequenas coisas como nas muito
grandes coisas.

Questão: é preciso esperar pelas manifestações de sua parte, se ouso dizer, nos lugaresQuestão: é preciso esperar pelas manifestações de sua parte, se ouso dizer, nos lugares
em que você já apareceu, tal como Lourdes ou a capela da Rua da Barca [Rue du Bac],em que você já apareceu, tal como Lourdes ou a capela da Rua da Barca [Rue du Bac],
em Paris?em Paris?

Compreendam bem, meus bem amados, que em cada lugar em que eu apareci, eu aliCompreendam bem, meus bem amados, que em cada lugar em que eu apareci, eu ali
deixei minha marca para a Eternidade.deixei minha marca para a Eternidade.
Eu não tenho, portanto, necessidade de reaparecer nesse lugar.Eu não tenho, portanto, necessidade de reaparecer nesse lugar.

Entretanto, o papel, agora, Entretanto, o papel, agora, e a vontade do Paie a vontade do Pai é que eu apareça em cada consciência, é que eu apareça em cada consciência,
em cada alma.em cada alma.
Para cada alma isso é diferente.Para cada alma isso é diferente.

Algumas almas sentirão um arrepio: o Amor da Mãe que eu sou.
Outras me verão.
Outras me ouvirão.
Cada uma terá um canal privilegiado.

Se você se liga a mim, eu me ligarei a você, cada alma conforme sua especificidade.

Para outras, ainda, eu me manifestarei em sonho.

Para outras, ainda, eu me manifestarei em vibrações e em cores.

Entretanto, vocês saberão instantaneamente que é minha presença que está presente em vocês e ao seu lado.

Questão: como vai se manifestar a conjunção da radiação do ultravioleta e a do EspíritoQuestão: como vai se manifestar a conjunção da radiação do ultravioleta e a do Espírito
Santo, no momento de Pentecostes?Santo, no momento de Pentecostes?

Bem amada filha, você o viverá no momento desejado.
Todo desejo de conhecimento com relação a isso é um ato mental.
Contente-se em acolher, no momento em que isso lhe for proposto, este estado de consciência.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem amados filhos do Amor, eu lhes transmito agora minha Graça.
Eu estou com vocês.
Sejam abençoados, recebam todas as minhas bênçãos, todo meu Amor.
Agora.

... Efusão de energia...

Eu lhes digo até muito em breve.

http://maerainha.hdfree.com.br/ani_crisma.gif


_____________________
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Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO
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PRIMEIRA PARTE

Eu estou entusiasmado por poder me exprimir entre vocês através de palavras.
A consciência Arcangélica acompanha esta criação desde o que eu diria ser a noite dos tempos.

O nosso Conclave referente a este sistema solar, a este planeta e à humanidade atualmente encarnada é
constituído de sete vibrações.

Essas sete vibrações representam sete densidades que permitem o arranjo e o desenvolvimento de cada
forma de vida na sua densidade.

Cada um de nós (além do papel pontual como guardião de algumas almas em encarnação) tem um papel,
sobretudo, de zelar pelo respeito de uma série de regras que permitem o equilíbrio dos mundos mesmo no

desequilíbrio.
O primeiro dos Arcanjos a intervir é Metatron.

Metatron é o Príncipe dos Arcanjos.
Ele é quem ordena e agencia as criações sob o impulso da Luz Central.

Ele é, portanto, chamado também de grande planejador.
Vêm, em seguida, os 4 Arcanjos dos quais a maior parte de vocês ouviu falar.

Trata-se, primeiro, de Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, assim como ele próprio se
apresenta.

Miguel zela para que a Luz triunfe sistematicamente sobre a Sombra, de maneira habitual, mas também
excepcional.

Isso ele próprio irá desenvolver.
Em seguida, vêm os Arcanjos Rafael, Gabriel.

Rafael foi chamado de Arcanjo da cura.
É ele quem zela pela reparação das formas danificadas e das consciências danificadas, a fim de recolocá-las

na harmonia e no sentido da Divindade.
Gabriel foi quem anunciou as boas novas.

Ele é o intercessor.
Ele é também quem comunica a vontade do Pai, em suas formas, em suas densidades, em suas consciências.

Vem, em seguida, o Arcanjo Uriel.
Quando da precipitação do Divino na forma, foi necessário providenciar a densidade e a manifestação,

sobretudo nesta dimensão dissociada, de uma forma Arcangélica e de uma consciência Arcangélica apta a
permitir o que eu chamaria de retorno à Unidade.

O Arcanjo Uriel irá desenvolver isso ao modo dele.
Vem, em seguida, um Arcanjo muito específico que é Jofiel.

Jofiel chama-se a si mesmo de Arcanjo da Luz dourada e do conhecimento.
É ele quem permite a revelação da Luz, a conscientização da Luz em sua densidade e em sua forma e em sua

consciência.
Em seguida, eu mesmo intervenho.

Eu intervenho de maneira muito mais geral, como princípio de atração.

ANAEL – 17 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html
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O princípio de atração é a manifestação mais indispensável para o seu retorno à Unidade.
O princípio de atração percebe todos os seus desejos, todas as suas emoções e, em última análise, em certo

'limiar de consciência', o desejo final que é aquele da fusão com a sua Divindade.

***

Cada um dos Arcanjos se manifesta sob diferentes formas.
Nós somos 7, como há 7 dias em sua semana, como há 7 cores em seu arco-íris.

Em outras dimensões há 12 Arcanjos.
O número jamais é limitado, mas, em todo caso, específico do seu modo de evolução, em cada dimensão.

O princípio de atração que eu revelo permite, portanto, estar religado à força de coesão do universo que vocês
denominam Amor.

Eu estou, portanto (e cada um dos Arcanjos do nosso Conclave) religado a uma esfera de emanação que
vocês chamam de planeta, em astronomia e em astrologia.

Cada um dos planetas é regido, então, ao mesmo tempo, por uma energia Arcangélica da qual somos
específicos.

Assim, o Arcanjo Metatron, príncipe dos Arcanjos, está ligado a Cronos, mestre do tempo, ao planeta que
vocês denominam Saturno.

Os planetas, tais como vocês os veem na sua densidade, são ilustrados por uma forma redonda.
Eu me exprimi na semana passada sobre a noção de redondo e de quadrado.

Eu lhes exprimi que o redondo era ligado à Divindade e que o quadrado era ligado à forma e ao afastamento da
Divindade.

Assim, o quadrado e o redondo representam os arquétipos fundamentais do yin e do yang, além do yin e
do yang tais como algumas tradições elaboraram isso.

Em cada esfera planetária encontra-se certo número de consciências.
Eu não falo das consciências individuais que podem habitar a Intraterra, entretanto, existem, no nível das

esferas planetárias, duas esferas essenciais de influência.
A primeira esfera essencial de influência está ligada, portanto, à presença, pela radiação e consciência, de um

Arcanjo específico.
Uma segunda presença está ligada à presença, nesse planeta, de uma entidade que eu denominaria,

procedente da humanidade terrestre e que atingiu determinado limiar de desenvolvimento.
Esses seres que habitam a consciência planetária são seres em via de realização total da fusão dos quatro

elementos, sobre o que eu voltarei a falar.

Assim, no que se refere, por exemplo, à esfera planetária Saturno, ela está então sob a influência da direção do
Arcanjo Metatron e de uma consciência individual realizada e completamente ascensionada, no sentido que

vocês entendem, e que habita, portanto, este planeta.

***

Cada Arcanjo tem, portanto, sob sua dependência, uma série de manifestações.
Nós somos obrigados a tomar o que eu chamaria de certa forma de densidade, de corporeidade, nas

emanações planetárias.
Essas emanações planetárias nos permitem trabalhar tanto no que vocês chamam de astrologia, sobre cada

consciência, mas também, obviamente, sobre a Terra.

Hoje, a Terra deve viver um fenômeno específico que, na sua linguagem, vocês chamam de Ascensão.
A Terra deve passar de uma manifestação de vida exteriorizada para uma manifestação de vida interiorizada.

Há, portanto, ainda uma vez, um fenômeno de Reversão.
O que vocês devem compreender é que a passagem de uma dimensão para outra e, isso, até a escala

dimensional mais elevada, acompanha-se sempre de uma reversão.
Essa reversão corresponde realmente a uma volta em si mesmo.

A volta em si mesmo corresponde, eu diria, a uma reversão do sentido de valores.
Essa reversão do sentido de valores se faz do material para o espiritual na sua dimensão dissociada.

Entretanto, em outras dimensões que, por essência, são unificadas, isso vai se expressar sistematicamente,
também, por uma reversão, não mais do material ao espiritual, mas do espiritual para outra oitava espiritual,

onde as leis de funcionamento não são mais, de modo algum, as mesmas e, entretanto, participam da
construção da Luz.

***

Hoje, nesta época específica que vocês vivem, vários seres humanos são capazes de conceber e de
conscientizar a nossa irradiação, ainda que apenas a nossa presença, como eu o faço hoje, através desse

canal.
É preciso efetivamente compreender que isso faz parte da ordem das coisas.

O que anteriormente, em outros tempos e em outros lugares, pareceria inacessível, lhes é tornado hoje
progressivamente acessível.

Entretanto, a acessibilidade da sua consciência às nossas consciências se faz de acordo com diferentes
abordagens.



Até agora, e nos mundos anteriores ao que vocês vivem desde vinte anos, esta abordagem apenas se podia
fazer pela nossa própria vontade para nós, consciências Arcangélicas e absolutamente não segundo a sua

consciência para vocês.
Existiam alguns meios de nos contatar, mas, entretanto, nós respondíamos apenas sob certa forma, exceto

para os grandes seres que receberam, pessoal e individualmente, a revelação da presença Arcangélica.
Os melhores exemplos são, obviamente, a nossa Mãe, de todos, e mesmo nossa, que nós chamamos

e que vocês chamam de Maria.
Entretanto, vocês devem efetivamente compreender que as descrições antropomorfizadas que vocês fazem

de nós são apenas o pálido reflexo da realidade.
Entretanto, no nível da sua consciência dissociada, é importante compreender que a nossa manifestação passa

pelo filtro da sua consciência sob uma forma humana.
Entretanto, nós nada temos de humano e, entretanto, nós podemos nos apresentar a vocês sob forma humana,

ainda que apenas para lhes permitir nos apreender.
Mas é-lhes solicitado, como eu o solicitei ao canal no qual estou, para não se fixarem em uma forma.

O importante não é a forma do nosso rosto, os cabelos que nós apresentamos, entretanto, vocês podem
vislumbrar, através das vestes, das vestes que nós portamos, a própria qualidade da nossa Essência e da

nossa vibração.
Assim, o Arcanjo Miguel é coberto, sistematicamente, por um manto de luz azul.

Do mesmo modo, eu sou coberto por um manto azul céu, como a Virgem, porque eu ilustro, como entidade
Arcangélica, o princípio da atração, o princípio do Amor.

Eis o que é preciso reter.
Eu me incluo, assim como os outros Arcanjos e a Virgem Maria, a fim de lhes dizer que o Conclave Arcangélico

está reunido, agora, desde o início do seu ano e dirige, de maneira extremamente precisa, a evolução da
consciência individual humana e a evolução da consciência coletiva.

Vocês não devem ter qualquer medo.
O objetivo da nossa consciência que se aproxima de vocês é o de lhes permitir aceder à unificação do que

estava dissociado em vocês.
Esse caminho, esse trabalho, esta elevação, é uma prévia do fenômeno de ascensão ou de translação

dimensional.
Vocês irão se conscientizar cada vez mais da nossa presença, das nossas radiações.

Assim, muitos seres humanos sobre este planeta tomam consciência da efusão do ultravioleta do Arcanjo
Miguel.

Entretanto, estas são apenas as primícias do que acontecerá realmente no final do seu verão (inverno, no
hemisfério sul), no próprio dia da festa do Arcanjo Miguel.

Se vocês tiverem questões com relação ao que acabo de enunciar, ao que acabo de lhes descrever, eu
gostaria de tentar responder.

Eu lhes agradeço pela sua atenção.

***

Questão: poderia nos falar do Arcanjo Sandalfon?

Sandalfon é a imagem espelhada de Metatron.
Do mesmo modo que a Divindade se exterioriza na forma, cada Arcanjo (em particular Metatron, que é o

Príncipe dos Arcanjos) possui uma imagem que eu qualificaria espelhada, que é o Príncipe desse mundo, que
vocês chamaram de Sandalfon.

Entretanto, a consciência de Sandalfon é a consciência de Metatron, mas voltada na manifestação de vocês.
Portanto, não lhes cabe inclinarem-se nessas formas que são apenas densificações pontuais da energia

Arcangélica e da consciência Arcangélica.
Metatron é a consciência unitária de Sandalfon.

***

Questão: qual é a diferença entre um Anjo e um Arcanjo?

O Anjo evolui em um nível vibratório específico.
O papel do Arcanjo e dos Arcanjos, quem quer que sejamos, é, sobretudo, zelar pelo respeito da lei.

A lei não é uma coação.
A lei permite, justamente, o desenvolvimento da vida nos éteres multidimensionais do modo mais autêntico e,

entretanto, religado à Fonte.
Nós zelamos nisso porque essa é a nossa função.

Os Anjos não têm esta função.
Os Anjos estão já em uma forma de dimensão muito mais pesada com relação à nossa.
Entretanto, nós nos comunicamos com eles muito mais facilmente do que com vocês.

***

Questão: e qual é o lugar dos Elohim?

Os Elohim, assim como vocês os nomeiam, são os deuses criadores.
Ver com isso a personificação de um Deus seria um erro.



Os Elohim são entidades, chamados de 'seres de cristal', que vieram acompanhar a criação desta dimensão
dissociada na ordem de Melquisedeque, há mais de 50.000 anos.

Os Elohim precipitaram o aparecimento desta dimensão dissociada.
O princípio dos Elohim é o princípio de um sacrifício que vocês não podem conceber.

De fato, um Elohim que acompanha a criação, assim como um Arcanjo, faz, ele, o sacrifício da encarnação na
sua dimensão.

Ele perde, portanto, a sua irradiação de cristal, a fim de acompanhar o melhor possível a criação do mundo até
a sua dissolução.

Entretanto, a regra do jogo quer que os Elohim se esqueçam, eles também, da sua Divindade na encarnação.
Alguns deles, aliás, esqueceram o sentido da sua missão.

Isso faz parte do jogo.
Os Elohim são os Príncipes, emanados diretamente da Divindade, tendo, em inúmeras vezes, percorrido o

conjunto das dimensões.
Tendo tido a experiência do conjunto das dimensões, torna-se então, para eles, mais fácil precipitar a

encarnação.
Esse é o papel deles.

Eles intervieram na sua densidade quando da criação desta dimensão dissociada, em uma data extremamente
precisa, quando da criação de Atlântida.

Eles foram obrigados.
Eles eram em número de doze.

Há, aliás, a analogia com relação ao que vocês chamam de doze crânios de cristal.
Os Elohim precipitados na forma abandonaram a forma cristalina deles a partir do momento em que tomaram

um corpo de carne e a consciência total deles está impressa nos crânios de cristal.
Existe, aliás, uma tonalidade, um som e uma frequência específica dos Elohim.

***

Questão: o número está ligado à forma?

Toda forma é ligada a um número.
A partir da 24ª dimensão, além mesmo da nossa dimensão Arcangélica, evoluem formas de consciência que

nada mais têm a ver com a forma redonda e a quadrada.
Trata-se da civilização dos triângulos.

A civilização dos triângulos está mais próxima do Arcanjo Metatron.
Metatron sendo a roda nas rodas, ligado ao próprio princípio da vida que encarna e que desencarna.

O número está, portanto, diretamente com a forma e a vibração da forma.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

____________________________________________________________

SEGUNDA PARTE

Questão: por que vejo tantas entidades de todo tipo?

Há vários canais de comunicação no ser humano.
O primeiro canal é um canal de comunicação com sua própria alma e com seu próprio Espírito, que necessita,

portanto, uma série de reajustes que ocorrem progressivamente e à medida do tempo.
Mas há outros canais de comunicação.

Esses canais de comunicação podem ser assistidos e é o caso, para a maior parte daqueles que vocês
chamam sobre a Terra de «canais».

Existem canais que têm a faculdade ou a capacidade para abrir todas as faixas de frequência.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que abrir todas as faixas de frequência não é nem necessário,

nem desejável.
A menos que estejam suficientemente estruturados e armados para dirigir, encaixar ou metabolizar tudo isso.
Portanto, há um aprendizado, uma educação a realizar para controlar as bandas de frequência as mais úteis.

Isso necessita, portanto, no seu caso, obviamente, não de uma maneira geral, voltar a fechar algumas bandas
de frequência, a fim de apenas deixar passar o que trata não de dados históricos, não de desencarnados

pertencentes ao passado, na banda memorial (o registro e as consciências estão em uma banda memorial
linear ou não linear), mas de um ensinamento.

Uma frequência captada em uma banda memorial pertencente ao passado não tem razão de estar no presente,
sobretudo nos tempos que vocês vivem.

Qualquer que seja a justeza das informações, essas consciências pertencem ao passado.
Somente devem ser privilegiadas as faixas de frequência correspondentes ao que vocês chamam, na sua

época, de banda memorial do 'presente', que necessita recorrer a entidades geralmente atemporais, portanto,
que jamais participaram da encarnação ou superaram os limites da encarnação, para alguns Mestres que se

exprimem por intermédio desse canal, como, por exemplo: Ram.
No que se refere aos desencarnados ou às consciências passadas (Hiperboreais, Lemurianas, Atlantidianas),
elas devem ser, não eliminadas, mas discriminadas de maneira a não perturbar a pureza do canal que, ela, é

obtida apenas com relação à banda memorial do instante presente.



As bandas memoriais do futuro são, elas, muito difíceis de integrar e correm o risco, literalmente, de fazer
explodir o seu canal e fazê-los sair da realidade dimensional.

Nós temos necessidade de vocês nesta realidade dimensional.
Não esqueçam que vocês são chamados, cada um segundo as suas formas, a serem pontes, ainda que

canais, ativando em vocês alguns canais específicos, o que foi relatado para o canal no qual estou há muito
tempo e que foi chamado de canal do éter.

Esse canal do éter se constitui graças a partículas específicas de Luz, denominadas agni deva ou partículas
adamantinas, em relação com a energia do ultravioleta que, hoje, se manifesta sobre a Terra.

Esta energia é destinada a constituir o seu próprio canal do éter.
Mas é preciso, a todo custo, na sua consciência e no seu desenvolvimento e no desabrochar espiritual, que

vocês aceitem, realmente, apenas os canais que se exprimam no 'instante' e não os canais do passado.
Ainda que o seu destino tenha sido, a um dado momento, acompanhar, pelo mecanismo chamado de

passagem, as almas para a Luz, esse não é mais o seu papel agora.
O papel é o de captar a Luz pura.

Ora, esta pode se manifestar apenas se vocês aceitarem unicamente, no canal ou ponte que vocês constituem,
a Verdade eterna do instante presente que escapa à dimensão linear do tempo.

Não pode ser de outro modo.

***

Questão: como controlar o que você chama de discriminação?

A discriminação é um estado de ser específico, interior a você.
Não pode ser uma decisão mental de aceitar ou recusar.

Apenas através do seu alinhamento com a sua Essência, com o seu coração e com o que vocês são no mais
íntimo de vocês, desembaraçados das impurezas ou das camadas superficiais que vocês chamam de ego, é

que vocês poderão discriminar.
Em resumo, a discriminação não pode ser um ato de consciência mental, mas é a própria consciência que

cria a discriminação.
É nesse sentido que convém se alinharem no nível do coração.

A ativação, a pressão da radiação do ultravioleta combinada com o Espírito Santo, que chega dentro de muito
pouco tempo, eu os lembro, irá permitir, àqueles que o desejarem, alinharem-se definitivamente e de maneira

estável no coração, independentemente dos seus outros centros de energia, que lhes foram úteis até o
presente.

Não basta constituir o canal do éter, é preciso que a consciência decida se colocar no nível do coração.

***

Questão: como se proteger o melhor possível das entidades?

A resposta foi dada no que eu acabo de dizer.
Não há proteção a encarar no que diz respeito às entidades.

Enquanto vocês encararem uma proteção com relação ao que quer que seja vocês irão manter a dualidade,
vocês irão manter a divisão, vocês irão manter a separação.

Como disse Miguel, não é questão de lutar, é questão de irradiar e de transcender a sua própria Luz.
O resto se faz, agora e doravante, automaticamente, o que não era ainda o caso há algum tempo do seu tempo

terrestre.
Vou recolocar isso na ótica histórica da sua evolução.

Há mais de 50.000 anos, esta dimensão foi criada, iniciada.
Nas primeiras etapas da criação desta dimensão, vocês puderam exteriorizar todos os mecanismos oriundos

da sua Divindade, através da beleza, através do estetismo.
Entretanto, a criação, no exterior, das suas qualidades interiores, induziu a um distanciamento com relação ao

objeto observado.
Esse é o mesmo princípio que o Pai se observando si mesmo através da sua criação.

Esse é um princípio absoluto de todas as criações, em todos os universos.
Naquele momento, a dualidade, a tomada de distância e de separação com relação à sua Divindade, permitiu

defini-los como indivíduos, como consciência isolada das outras consciências.
E, portanto, foi necessário, a partir do momento em que o território separado dos outros territórios foi criado em

suas consciências, classificar, analisar, dicotomizar, vocês também, e, portanto, classificar segundo os
princípios da dualidade o que era bom e o que era mau.

Hoje, vocês integram uma etapa que está amplamente acima disso.
Basta-lhes pensar na Sombra para que a Sombra esteja presente.

Basta-lhes crer na Sombra para que a Sombra esteja presente.
Basta-lhes crer nas entidades para que as entidades estejam presentes.

Elas estão necessariamente aí, mas é o 'ponto de vista' da consciência que determina o inconveniente
ocasionado ou não pelas referidas entidades.

Quando Cristo dizia: «buscai o Reino dos Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado», isso toma um relevo todo
específico hoje.

Quanto mais vocês se centrarem na sua Fonte, quanto mais vocês se centrarem na sua Luz (e nesse sentido
eu exprimi abundantemente a noção de abandono), mais vocês irão aceitar a Luz, mais vocês irão sair da

dualidade.



Não há outro modo de sair da dualidade.
Vocês poderão decidir intelectualmente integrar ao máximo os fenômenos da dualidade, mas vocês jamais irão

alcançar a Unidade através da análise da dualidade.
E isso é particularmente verdadeiro na etapa que vocês vivem hoje, em que a energia Micaélica vem resgatá-

los desta ilusão.
Ilusão não quer dizer, eu diria, vendar os olhos, bem ao contrário.

O Diabo existe enquanto vocês nele creem.
O Diabo não existe mais quando vocês elevam o seu nível vibratório de consciência além desta realidade.

Aí está o que se chama de abandono à Luz.
As zonas de Sombra que podem se manifestar em suas vidas, tanto ao nível material como espiritual, são

apenas o reflexo de suas crenças que não estão ainda desconstruídas pelas energias Micaélicas.
Por conseguinte, para nada serve querer desconstruí-las.

Vocês não conseguirão, porque elas fazem parte de suas próprias crenças interiores estabelecidas desde
milhares de anos.

Somente a energia da Luz é capaz de fazer isso e é nesse sentido que eu os empenhei, como todos os
intervenientes, a se engajarem no abandono à Luz, porque a Luz é muito mais inteligente do que vocês e a

Luz dissolve a Sombra, real, objetiva, concreta e naturalmente.

***

Questão: como fazer quando ouço vozes à noite, que me chamam?

De maneira geral, no seu sono, a voz que sussurra no seu ouvido é sempre o sinal da presença do seu Anjo
Guardião que o chama.

Ele lhe pede para responder, não escutando o que ele tem a lhe dizer, mas abrindo o canal de comunicação.
É isso que está acontecendo em você e que acontece, de maneira geral, nos seres humanos no caminho hoje.

O contato com o Anjo Guardião lhes foi anunciado no ano passado pelo Anjo Jofiel.
Vocês realizam isso, nesse momento.

Mas vocês só poderão realizá-lo completamente abandonando-se à Luz Micaélica.

***

Questão: os pássaros têm algo de específico a nos comunicar?

Tudo é linguagem, tudo é comunicação.
Vocês estabeleceram a linguagem através da palavra, através dos seus sentidos.

Hoje, vocês redescobrem a linguagem de coração a coração.
Esse é o caminho da comunicação com a Divindade, com a Fonte, mas também de todos os fenômenos da

consciência existente na sua dimensão e em outras dimensões.
Este caminho de comunicação será ensinado e integrado a vocês pelo Arcanjo Gabriel.

O mais importante para integrar e para aceitar, porque se trata realmente de uma aceitação.

Eu retorno à noção de Luz inteligente.
A sua vida é governada, desde tempos imemoráveis, nesta dimensão, pelas decisões lógicas procedentes da

sua razão, obviamente.
Hoje, as decisões devem ser impulsionadas pela Luz, mas não por sua própria decisão, porque a Luz sempre
irá levá-los ao lugar que é melhor para vocês com relação aos seus encontros, com relação aos seus lugares.

A Luz está além do que vocês podem apreender como inteligência.
A Luz é que estrutura o mundo, realmente, formalmente encarnado, certamente, através de algumas

consciências Arcangélicas, por exemplo.
Entretanto, quando vocês se abandonam à Luz, vocês se apercebem de que as coisas irão se tornar cada vez

mais simples, cada vez mais evidentes e cada vez mais rápidas.
Apenas as resistências ligadas às camadas superiores do ego é que obstruem isso.

Isso faz parte das resistências do seu passado.
Vocês não são absolutamente condenáveis, vocês não são absolutamente julgados nisso.

É-lhes simplesmente solicitado para demonstrarem boa vontade e não nutrir, não manter esses esquemas do
passado que poluem, literalmente, a sua Luz.

Vocês todos, aqui, estão na estrada para a Luz e, entretanto, vocês vivem períodos de Sombra.
Esses períodos de sombra não são testes, não são outra coisa senão as resistências do que vocês

construíram devido ao passado.
Então, quando isso ocorrer, de nada serve apontar com o dedo as resistências, basta simplesmente pedir

ainda mais Luz e eu lhes asseguro, literalmente, a Luz irá eliminar esses obstáculos que estão no seu caminho.
Esse é o aprendizado do período que vocês vivem.

***

Questão: é difícil porque, por vezes, crê-se bem fazer...

O fato de crer bem fazer é uma decisão do seu mental e da sua carapaça e do que obstrui a Luz.
A característica da ação da Luz é, justamente, não ser uma decisão, mas uma lógica implacável.



A Luz irá sempre no sentido da sua alegria interior e do seu florescimento.
A partir do momento em que uma escolha lhes causar problema, é que essa escolha é ditada pelo seu mental.

Quanto mais vocês avançarem na energia específica dos anos que vocês têm de viver sobre a Terra, mais
vocês irão constatar esta regra.

Algumas decisões giram em círculo no interior das suas estruturas, ou porque vocês não chegam a tomá-las,
ou porque elas os chocam, de algum modo.

Mas o que é chocado é apenas o princípio inferior, as carapaças, o ego, se preferirem, as zonas de Sombra
que permanecem a iluminar em vocês.

De nada serve querer combatê-las, porque vocês 'reforçam' essas zonas de Sombra.
A partir do momento em que essas zonas de Sombra se manifestarem, por exemplo, por um questionamento

com relação a uma escolha de vida, isso prova unicamente que é o seu mental que intervém e as suas
estruturas inferiores.

Naquele momento, convém fazer a paz com você mesmo, não denegrindo o que se impõe à sua consciência,
como escolha, mas efetivamente, de preferência, naquele momento privilegiado, conectando-se com a Luz.
Recorra a Maria, recorra à pressão da radiação do ultravioleta, a fim de que essa dúvida se afaste de você.

Mas você não pode caçá-la, assim como você não pode caçar o Diabo com as suas próprias energias, porque
ele será sempre vencedor.

Apenas elevando a sua vibração, a sua visão, a sua consciência é que vocês irão constatar que o que vocês
chamam de Sombra, de Diabo, faz parte de certa forma de realidade que não é simplesmente mais a sua.

Apenas a mudança de olhar é que permite isso, e não o mental.
Vocês estão no aprendizado do Ilimitado.
Vocês estão no aprendizado da Unidade.

O seu corpo deve segui-los nesta Unidade.

***

Philippe: há uma diferença entre o universo tal como existe e a dimensão na qual nós estamos?

Há tantos universos como dimensões.
Sua visão é uma visão fragmentária ligada à sua visão dissociada do que vocês chamam de universo ou,

mesmo, da criação do mundo.
Existem múltiplas dimensões preexistentes ao seu universo.

O resultado que vocês observam hoje com os seus olhos duais, com a sua razão, com a inteligência limitada
do seu cérebro, é apenas a concretização e a cristalização mais extrema dos mundos multidimensionais.

Assim, vocês têm razão, do seu ponto de vista, quando firmam e persistem em crer que existe um momento
inicial e um momento final.

Entretanto, existe um momento inicial para esta dimensão, o que não é a mesma coisa que dizer que existe um
momento inicial para a criação dos mundos.

Isso não existe.
Existe apenas um momento inicial para a criação das dimensões.

Não é de modo algum a mesma coisa.

***

Questão: um compositor como Bach tinha acesso a essas novas dimensões?

Toda consciência encarnada que cria, qualquer que seja a sua criação, tem acesso, de algum modo, aos
mundos diferentes daqueles nos quais vocês vivem.

Não há qualquer criação que tome a sua origem na dimensão na qual vocês vivem, exceto, obviamente, as
armadilhas da ilusão e da dualidade que vocês criaram.

Mas toda forma de consciência, toda forma de vida que vocês reencontram em um mineral, em um vegetal,
toma a sua própria origem de criação em um outro universo e em uma outra dimensão.

Não pode ser de outro modo.
Existe, portanto, além mesmo da forma, uma matriz anterior à criação da forma observada ou da consciência

observada.
Isso vem de mundos situados bem além da manifestação.

***

Questão: as criações encarnadas modificam, de volta, esta matriz?

Elas enriquecem a matriz sem modificá-la.
A matriz não pode ser modificada.

Ela pode se enriquecer.
Entretanto, o nível dos mundos mais sutis, aos quais vocês não terão acesso durante muito tempo, necessita

de um grande rigor.
Quando eu falava de planejador, para o Arcanjo Metatron, e de coordenador dos mundos, isso corresponderia,

se quiserem, ao simples fato, por exemplo, de construir um objeto.
Eu tomo o exemplo de um móvel.

Vocês podem ter a visão do objeto na sua cabeça, mas, entretanto, vocês terão muitas dificuldades para
realizá-la, se vocês não transportarem para o que se chama de plano esquematizado.



É o mesmo para qualquer construção.
Existe um princípio intangível que é preliminar à manifestação na forma e, isso, para toda forma de consciência

nesta dimensão.

***

Questão: a coloração da nossa alma vem antes ou depois da nossa criação?

Miguel os chamou de Mestres.
Isso não é para adular o seu ego.

Isso não é para encorajá-los.
Essa é a estrita verdade.

Nada Mais.
Nada menos.

Vocês não chegaram por acaso nesta dimensão, precipitados nesta dimensão, pelo gosto de algumas
hierarquias ou de grandes Mestres espirituais que decidiram fazer uma experiência, assim.

Esta experiência não era absolutamente indispensável, nem mesmo necessária.
Entretanto, ela enriqueceu a humanidade, ela enriqueceu a Fonte, além mesmo do que vocês podem imaginar

ou mesmo pensar ou mesmo sonhar.
Portanto, sim, obviamente, vocês eram anteriores à criação desse mundo.

Vocês são anteriores, mesmo, ao nascimento das dimensões.
O desenvolvimento da vida se faz em todos os espaços-tempo possíveis e imagináveis.

Portanto, esta dimensão dissociada foi uma experiência privilegiada de integração e de crescimento da Luz,
mesmo se, no momento, vocês não tiverem ainda totalmente tomado a medição e a consciência disso.

***

Questão: você disse que, quando o Pai cria, ele se põe como frente à sua criação...

A criação de uma dimensão, qualquer que seja, participa de um princípio de separação.
Há necessidade, quando há separação e redução ou dicotomia, de existir mesmo no que é criado como

dissociado, um princípio reunificador.
Esse princípio reunificador foi ilustrado pela noção de reversão e inscrito no mais profundo mesmo da

consciência da memória daquele a quem vocês chamam de Arcanjo Uriel.

***

Questão: todos os elementos terrestres (animais, humanos, vegetais...) são solidários com os
outros mundos ou a Terra está como isolada?

Tudo tem uma repercussão em tudo.
Assim é.

Entretanto, é preciso efetivamente compreender que a experiência desta 3ª dimensão dissociada não é nem
uma regra, nem uma constante nos multiversos.

Entretanto, é importante compreender e assimilar que tudo tem uma ação sobre o todo, que o enriquecimento
da Luz se faz pela experimentação e fragmentação.

Mas a promessa que deve estar inscrita mesmo nesta fragmentação é a possibilidade de desfragmentação
para reencontrar a Unidade.

Quer dizer que, mesmo na ilusão, mesmo nas forças mais obscuras e mais opostas à Luz, encontra-se
necessariamente a Luz.

Os combates, tais como os vivem alguns grandes seres, como Miguel, nesse momento, são apenas um jogo
específico da refração da Luz.

Em última análise, e isso já foi dito, tudo provém e tudo volta à Luz.
Assim, todas as criações de consciência e de forma de vida têm uma realidade sob outra forma, sob outra

denominação, sob outra vibração, nos multiversos.
Somente as criações ligadas aos pensamentos de divisão podem dar a ilusão de estarem separados da

realidade.
É o que vocês vivem atualmente.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. 

***

Obrigado.



_________________________________________________________

TERCEIRA PARTE

Questão: como podemos saber se aceitamos a Luz?

A aceitação da Luz não é um processo mental, mas um processo de consciência, um processo vibratório que
se expressa pela ativação do que vocês chamam de chacras, na sua totalidade e na sua Essência.

Essa é uma realidade vibratória e de consciência.
Essa é uma percepção inerente à vibração, à rotação dos chacras e às novas potencialidades do ser.

Não se trata, portanto, de uma decisão mental.
Trata-se de uma decisão de elevação da consciência, refletindo-se por uma série de indicadores da ativação

da referida consciência.

***

Questão: isso é percebido interiormente, mesmo se tivermos medos?

Não, é uma percepção real, é uma vibração percebida percorrendo alguns circuitos e alguns centros.
Vocês podem ter ativado os circuitos da consciência e as vibrações da consciência, na sua densidade, sem

terem, no momento, eliminado os medos, alguns medos.
Entretanto, vocês podem também ter, por um trabalho específico, eliminado os medos sem, no entanto terem

ativado as vibrações da consciência.

A vibração da consciência, ativada no nível dos centros de energia superiores, no nível cardíaco, são a garantia
do despertar da sua consciência.

Essas vibrações, devido à sua presença, devido à sua percepção, irão permitir, de maneira eficaz,
efetivamente, a dissolução dos medos.

Progressivamente e à medida que a vibração da consciência se ativar e se manifestar, as dúvidas não farão
mais parte da sua linguagem.

Entretanto, os medos podem ser, em alguns casos, mais persistentes para desaparecer.
A intensidade da sua transformação e do seu acesso a esta nova dimensão não se mede pelo

desaparecimento dos seus medos, mas pela 'intensidade da vibração da sua consciência', nos seus centros
de energia superiores e no seu coração.

É esta vibração, em relação com esta consciência, que irá dissolver os seus medos.

***

Questão: é o que chamamos de estado de despertar?

O estado de despertar está ligado (de acordo com os modelos evolutivos que podem ser diferentes segundo
os seres), exclusivamente ligado, quaisquer que sejam os caminhos de evolução, à abertura do seu chacra

do Coração.
A abertura do chacra do Coração não é uma palavra, mas um conceito, mas é uma vibração que acompanha a

consciência que se instala no nível do Coração.

***

Questão: como não ter medo de perder esta vibração?

Não é o medo, é uma complexidade mental.
Ter medo do medo não é o medo.

Ter medo do medo é uma construção mental.
É preciso, portanto, desconstruir, no sentido em que Miguel lhes anuncia desde vários meses, desconstruir o

seu mental.
Eu me exprimi, por várias vezes, sobre o papel do abandono à Luz, sobre o papel da consciência da Luz e da

consciência do Amor.
Você emprega a palavra medo, enquanto que não se trata de medo, mas, efetivamente, de um conceito mental.

O medo é uma emoção.
O medo do medo é já uma construção do mental e não mais uma emoção.

***

Questão: você pode nos falar da alegria?

A alegria é um estado.
A alegria é sinônimo de vibração da consciência no nível do Coração.



A alegria é um estado interior ligado à aceitação da Luz.
A única alegria verdadeira é aquela que ocorre e que se instala de maneira duradoura no momento em que a

vibração da consciência ativa o que vocês chamam de chacra do Coração e permite a irradiação da Luz.
A alegria é, portanto, obtida pela conjunção do fenômeno de vibração da consciência no nível do Coração,

associada à capacidade para emitir essa irradiação.
É no que trabalha o Arcanjo Miguel e o conjunto dos seres espirituais, nesse momento.

Não há outra porta de saída desse mundo senão aquela do Coração.
Jamais haverá outra.

Isso era previsto e programado antes mesmo da sua aceitação da descida nesta materialidade.
Não pode ser de outro modo hoje.

Cultivar a alegria não consiste em eliminar o que não é a alegria.
Cultivar a alegria consiste simplesmente em acolher a Luz no Templo Interior, tal como definiu o Arcanjo Miguel,

ainda hoje, na sua intervenção.

A alegria não é o prazer.
A alegria não é uma satisfação.

A alegria é realmente um 'estado de irradiação'.
Uma irradiação pode percorrer o conjunto da sua estrutura física e das suas estruturas sutis, entretanto, ela se

instala persistentemente apenas a partir do momento em que a sua vibração de consciência, no nível do
Coração, tornar-se coerente e permanente.

Vocês podem experimentar intervalos de alegria ou experiências de alegria que os encorajam no caminho.
Hoje, pelo mundo, em sua assembleia como em outras assembleias, é possível, pela efusão Micaélica e pela

efusão do Espírito Santo que vai ocorrer muito em breve, conectar-se de maneira definitiva com este estado de
alegria.

Neste estado de alegria vocês irão se aperceber de que tudo se torna relativo.
O único absoluto é a permanência da alegria.

Vocês irão observar também que, quando se instala esta vibração da consciência no nível do seu Coração, um
pensamento ou uma emoção que não vá no sentido da realização da Luz enfraquece consideravelmente a

alegria.
Há, portanto, um fenômeno de 'aprendizagem', mesmo no momento em que esta vibração de consciência for

definitivamente adquirida, que irá conduzi-los muito mais facilmente do que não importa qual Mestre, encarnado
ou não, à sua realização no despertar.

Mas a primeira etapa é verdadeiramente ativar a vibração da consciência no nível do Coração.
A pressão do ultravioleta trabalhou, em um primeiro momento (e isso é normal) no nível dos chacras

superiores.
Entretanto, no nível desses centros de energia superiores existe uma série de armadilhas, é claro, em particular

aquela do ego, aquela da total potência espiritual.
Naquele momento, se vocês aceitarem se entregar à vibração do Coração, pouco a pouco a pressão sentida

no nível da cabeça vai, muito naturalmente, difundir-se no peito e realizar a vibração da consciência do Coração,
permitindo-lhes então fazer o aprendizado, em um tempo extremamente curto nesta vida (no seu instante

presente e nos dias e semanas que passam) da instalação duradoura deste estado.
Trata-se, portanto, efetivamente, de um processo vibratório e de um processo de consciência e

absolutamente não de uma decisão mental ou de qualquer desejo a atualizar.

***

Questão: nesse processo, qual é a inter-reação do Coração Interior, do Coração espiritual, do
Coração Divino?

Do que eu falo é o Coração interior ou o Coração Divino.
A vibração da consciência está ligada à reativação, segundo as terminologias diferentes, das suas partículas

ditas adamantinas, ou ainda a gota vermelha e a gota branca, ou ainda o chacra da alma e o chacra do Espírito.
Há, portanto, unicidade do processo.

***

Questão: dos planos superiores em que você se encontra, vocês constatam um avanço espiritual da
humanidade?

Parece-me que o Arcanjo Miguel lhes exprimiu esta realidade.
Ele falou de pontos de Luz, tais como nós os percebíamos, que se acendiam literalmente na superfície da

Terra.
Quando foi dito, em inúmeras palavras, se um ser humano se despertasse, a face do mundo mudaria, essa é a

estrita verdade.
Hoje, uma multidão de seres se desperta, real e totalmente, à Divindade, à Luz e ao Amor.

Isso é indescritível no nível de nossos planos dimensionais.
Isso se reflete, no nosso nível, por uma explosão de alegria e por um crescimento real da Luz, tanto sobre a

sua Terra como no nível da Fonte.



Isso é considerável.

Lembrem-se de que o Arcanjo Miguel lhes disse também, que o afluxo de Luz e que a revelação da Luz nesta
densidade provocaria um processo de desconstrução.

Este começou, obviamente.
Este acelera-se, obviamente.

Esta desconstrução é necessária, devido à própria presença da Luz, devido à própria amplificação da Luz.
Trata-se de um trabalho salutar e vital quanto ao estabelecimento da nova Luz na nova dimensão.

***

Questão: pode-se considerar que é um belo fogo de artifício cósmico?

A palavra «fogo de artifício» é ainda um pouco prematura.
Eu procuro a terminologia...

Nós podemos dizer que tínhamos, por enquanto, não um fogo de artifício, mas certo número de bombinhas
que, efetivamente, se acendem.

Nós esperamos poder transformar isso em fogo de artifício, muito proximamente.
O que eu posso dizer é que a sua consciência de alma humana encarnada reflete-se diretamente na atividade

da consciência suprema do Cristo Solar, ou seja, na entidade a quem vocês chamam de Sol.
Progressivamente e à medida que a consciência humana, em número, se despertar, progressivamente e à

medida que a vibração da consciência se instalar no Coração, progressivamente o seu Sol irá se inflamar, no
sentido próprio.

Antes da efusão da radiação da pressão do ultravioleta, a sua consciência, no nível, eu diria, global, da
humanidade, estava em um limiar extremamente baixo, mesmo vários seres humanos já tendo despertado para

a vibração da consciência do Coração.
Desde a efusão do ultravioleta, o nível de consciência, na sua globalidade, deu um salto, ou um pulo, para mais

Luz, extremamente importante.
Entretanto, nós esperamos muito mais, mas nós estamos confiantes na sua vontade de Bem, na sua vontade

de Luz, e no seu abandono à Luz.
O final dos seus conflitos, o final dos seus aborrecimentos, quaisquer que sejam, a porta de saída, como eu

dizia, apenas pode se encontrar nesse nível.

***

Questão: podemos dizer que a experiência da encarnação reforça a Luz?

Isso não é de modo algum correto.
Vocês já eram os Mestres de Luz.

O sacrifício da sua Unidade reforçou em vocês a própria pressão da Luz.
Pela compressão, hoje, esta Luz se revela.

Não se pode dizer que vocês partiram de mais baixo do que vocês estão hoje.
Vocês partiram de bem mais alto do que onde vocês estão hoje.

Isso foi chamado, eu creio, de um modo um pouco arbitrário, de uma queda deliberada e desejada e aceita,
enfim, efetivamente, para fazer crescer a Luz.

***

Questão: desejada pelo Pai ou por nós?

Decidido por vocês mesmos e por ninguém mais.
Decidido, também, pelo grande Melquisedeque, que vocês seguiram com amor e com perseverança.

O Pai, assim como vocês o chamam, a Fonte, deixa livre a totalidade dos seus filhos nas múltiplas dimensões
existentes, livre no caminho deles, no destino e na experiência deles.

Simplesmente, o Pai, a Fonte, é lembrado à consciência, em momentos precisos que, aqui, no seu mundo,
vocês chamam de fins de ciclo e de inícios de ciclo.

Esses ciclos, que vocês poderiam assimilar a um círculo, não são, de fato, círculos.
Esses ciclos são espirais que os levem a uma oitava superior a cada vez.

Entretanto, todos vocês são livres, todos vocês foram livres para virem nesta dimensão, qualquer que seja o
seu espaço e a sua dimensão de origem.

Vocês experimentaram a liberdade, o livre arbítrio, enquanto estavam totalmente determinados.
Essa é a Graça desejada pelo Pai.

Entretanto, a Fonte chega à maturidade na sua manifestação, a fim de despertar totalmente o que vocês são.
Nesse sentido, somente os seres que ainda creem, nesses momentos preciosos, serem livres e conservarem

o seu livre arbítrio, irão prosseguir uma experiência da matéria.
Isso não é, como lhes disse e repetiu o Arcanjo, nem uma punição, nem uma promoção, nem uma

recompensa.
Isso faz parte integrante da sua liberdade.



A maior das liberdades não é exercer o seu livre arbítrio.
A maior das liberdades é compreender o seu determinismo absoluto de Luz.

A palavra «livre arbítrio» não pode, em caso algum, ser pronunciada pelo seu Espírito nem pela sua alma,
porque ela é eterna, conectada com a Fonte de toda eternidade, e devendo retornar à Fonte.

Somente a projeção da sua consciência nesta densidade denominada personalidade os faz falar de livre
arbítrio.

No nível da alma revelada e despertada, no nível do Espírito revelado e despertado, na sua densidade, o livre
arbítrio não pode existir.

***

Questão: como, nesse caso, se explica as recusas de encarnação?

A encarnação corresponde, de início, à precipitação da sua alma e do seu Espírito nesta densidade.
A recusa da encarnação assinala, portanto, na totalidade ou em parte, uma recusa, não da personalidade, mas
da alma e do Espírito, a um dado momento, de viver os caminhos da encarnação para uma determinada vida.

Isso entra totalmente no determinismo total da Luz da alma e do Espírito antes da encarnação.
Entretanto, o fato de que a alma e o Espírito não estejam inteiramente densificados, corporificados, expressa-

se, para a alma que se manifesta através da personalidade, por um mal-estar.
Há, através do que vocês chamam de recusa de encarnação, a expressão de um sofrimento da alma que,

justamente, não aceitou o livre arbítrio ligado à personalidade.

O livre arbítrio repousa na noção de escolha.
A escolha é a ilusão criada pela personalidade.

Na verdade, no nível do Espírito e no nível da alma, houve escolha voluntária, mas a escolha voluntária não se
chama mais uma escolha, mas chama-se um sacrifício.

Isso está ligado à descida da alma e do Espírito nesta densidade e nesta dimensão.
O sacrifício completa totalmente o livre arbítrio e a expressão maior do seu determinismo de alma e de

Espírito.
A realização da vibração da consciência da Luz, que lhes é solicitada hoje, corresponde ao reconhecimento do

seu determinismo e ao abandono do seu livre arbítrio, que vocês creem ser tão fundamental.
Entretanto, nós jamais iremos impor, qualquer que seja a dimensão de onde vimos, a uma alma, a um Espírito e

a uma personalidade renunciar a isso enquanto ela não tomou consciência, ela mesma, desta noção de
determinismo absoluto.

Em resumo, o livre arbítrio é uma liberdade atribuída às crianças que recusam crescer.
Entretanto, o Arcanjo Miguel os chamou, e irá chamá-los cada vez mais frequentemente, de Mestre.

Mas esta dimensão é a sua dimensão real de alma e de Espírito.
Para isso, é preciso que a personalidade se apague totalmente diante da vibração da consciência.

Apenas nesta única condição é que vocês poderão realizar a alegria e a felicidade do seu determinismo.
Não pode haver ligação e comunicação mais forte com a Fonte senão pelo determinismo.

O livre arbítrio os afasta da Fonte e reforça a personalidade e ele pode mesmo chegar a apagar a alma e
apagar o Espírito, de maneira temporária, na sua densidade.

Nesse sentido, o livre arbítrio é uma criação, não da Fonte (uma vez que vocês aí estão religados de maneira
inabalável), mas efetivamente uma criação da sua dimensão dissociada.

Enquanto a sua consciência funcionar crendo que ela tem a escolha (e ela a tem realmente, se o decidir assim),
enquanto ela funcionar deste modo, ela não pode realizar a Divindade no si.

Realizar a Divindade no si, ou seja, o despertar, corresponde ao abandono total do seu livre arbítrio.
O determinismo, eu o repito, é a maior das suas liberdades.

Aceitando a vibração da consciência no nível do seu Coração, vocês aceitam despertar e revelar a sua afiliação
divina.

A Luz é determinante e determinada.
A alma pode fazer escolhas, em momentos privilegiados, afastando-o do seu determinismo, através da criação
de alguns números de manifestações chamadas, nesse mundo, de encarnações, correspondendo à ilusão do

livre arbítrio.

***

Questão: nós somos determinados a retornar à Fonte, é isso o determinismo?

Sim.
O determinismo é realmente a sua filiação eterna à Fonte, quaisquer que sejam os jogos da ilusão que vocês

adotarem.
Quaisquer que sejam as experiências que vocês se acreditarem livres para realizar, elas são atribuídas apenas

porque a sua ligação e filiação não podem desaparecer.
Não existe, e jamais vai existir, alienação da consciência.

A consciência é eterna.
A consciência não pode morrer.



A consciência pode, por vezes, ocultar-se pelas necessidades da experiência, devido mesmo à aceitação de
certa forma de livre arbítrio nesta densidade, mas, jamais, ô jamais, uma consciência pode ser destruída.

Isso é verdadeiro assim que o mecanismo denominado 'individualização da alma' tiver ocorrido. 
Uma alma que se cria não pode mais ser destruída.

Quaisquer que sejam os seus caminhos, quaisquer que sejam os seus reveses, quaisquer que sejam as suas
sombras, ela fará, necessariamente, retorno à Fonte.
Essa é a condição da criação desejada pela Fonte.

***

Questão: nos universos existem várias fontes que são oriundas da Fonte?

A Fonte é Una.
Entretanto, ela se desdobra de si mesma.

O melhor exemplo que eu posso dar: o sol central desta galáxia está situado, no nível de um dos sóis, do que
vocês denominam Sírius.

O sol central do conjunto das galáxias é, portanto, o sol central de Sírius, é Alcyone, ponto que se desdobra em
uma multidão de pontos que, pelos tons de Luz em ressonância, são ligados uns aos outros.

Assim, a Fonte se desdobra ao infinito através da criação das almas.
Portanto, existe uma Fonte Una espelhada nela mesma em sua própria criação e criando, assim, uma imagem

espelhada denominada Fonte, ela também.
Do mesmo modo, a alma humana é portadora da vibração da Fonte.

A primeira das suas Fontes é, obviamente, o Sol, o princípio de vida, princípio Crístico.
A segunda Fonte é a Fonte intraterrestre, ela, muito mais diretamente conectada com o Sol Central do conjunto

das galáxias.
Existe, em seguida, uma segunda conexão e interconexão com o Sol Central desta galáxia.

Este poderia ser colocado em ressonância com a sua alma.
Existe também uma conexão com a Fonte da Fonte e, portanto, com o Sol Central, não mais da sua galáxia,

mas das galáxias.
Esse tem por princípio de ressonância o Espírito.

***

Questão: os povos da Intraterra têm igualmente a possibilidade de observar o céu estrelado?

Os povos da intraterra não veem as estrelas, eles veem a Luz.
Não há alternância dia e noite.

Não pode haver, nesta interioridade, alternância dia e noite.
As estrelas, tais como vocês as definem, não são mais exteriores, mas interiores.

Não esqueçam que o mundo manifestado sobre o qual vocês vivem é uma exteriorização, enquanto que os
mundos interiores são interiorização.

A Luz lhes aparece como oscilando de dia até a noite e, portanto, vocês percebem as estrelas.
Na intraterra, vocês percebem apenas a Luz.

A Luz vem de toda parte, porque vocês estão na realidade da manifestação.
Assim, a reversão ou a passagem de um mundo de superfície para um mundo interiorizado corresponde a um

retorno à Fonte, mas, aí também, o retorno à Fonte se faz de múltiplas reversões em múltiplas reversões,
sucessivas, de dimensão em dimensão, de tempo em tempo, e de espaço em espaço.

A reversão é a própria chave dos mecanismos sutis da vida.
Não pode haver evolução sem reversão.

Não pode haver gradação de consciência sem reversão.
Essa reversão se refere ao tempo e ao espaço, ela se refere também ao conjunto das dimensões reveladas

tais como vocês as percorreram.
Eu vou parar por aqui, esperando que isso não vá perturbar demasiadamente as suas noites.

Até breve.

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

Série **SAINDO DA ILUSÃO**
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 24 de maio às 19h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram no sábado 25 de abril (1ª etapa), no sábado 02 de maio (2ª etapa), no sábado 09
de maio (3ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 4ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz autêntica, eu quero, e nós queremos, nós, Arcanjos, e o conjunto das forças espirituais da Luz autêntica,
agradecer à multidão de seres que seguem e vivem a efusão da Luz ultravioleta em meio às suas estruturas.

Nós agradecemos àqueles que nos regozijam e que permitem, pela sua presença e pelo seu acolhimento, a ancoragem da nova Terra em meio
à sua dimensão.

Bem amados Mestres da Luz autêntica, dentro de muito pouco tempo do seu tempo terrestre vocês irão chegar à metade das efusões que nós
praticamos, que nós entregamos e que vocês acolhem no seu coração, na sua Essência, a fim de participar mais grandiosamente dos

mecanismos espirituais e de consciência que deve viver este sistema solar.

Vocês são parte integrante deste trabalho.

Assim como eu já disse, vocês são os Trabalhadores da Luz, vocês são os Semeadores de Luz, vocês são os Portadores da Luz e, nisso,
sejam abençoados pela eternidade.

Assim como eu disse, uma multidão de consciências de boa vontade une-se a esta efusão.

Em duas semanas do seu tempo, vocês terão chegado à metade deste trabalho.

Durante a segunda parte deste trabalho, graças ao aporte da energia de Maria, vocês irão compreender, enfim, o que representa (e vocês irão
viver, enfim, o que representa) a reunião da pressão da radiação do ultravioleta com a efusão do Espírito Santo, retransmitida por Maria, devendo

ocorrer no seu Pentecostes.

Vocês terão, em seguida, mais dois meses e meio do seu tempo terrestre para chegar a uma data importante que vocês chamaram de São
Miguel, em homenagem ao Arcanjo que preside o Fogo desta Terra.

Doravante, gradualmente e à medida que nós avançarmos nesse tempo que nos é atribuído, gradualmente e à medida das múltiplas efusões,
durante o tempo da nossa efusão, vocês irão perceber fenômenos novos.
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Na realidade, desde uma semana do seu tempo terrestre, o seu Santuário Interior foi destrancado.

A fundação da sua vida na materialidade encontrava-se, até agora, no seu centro de energia o mais baixo situado.

 Gradualmente e à medida dos próximos dias e das próximas semanas, cada vez mais seres humanos vão mudar de base enquanto
permanecendo neste corpo de materialidade a fim de que o crescimento e a potência do Amor permita um novo assentamento situado em meio

à sua Essência, em meio à sua interioridade, em meio ao seu Templo Interior, denominado Coração.

A vida, no seu sentido mais nobre, não irá se apoiar mais unicamente nas funções materiais, mas, sim, de preferência, terá suporte nas funções
do coração.

Isso irá implicar em um ajustamento importante no seu modo de viver, de considerar as suas relações e as suas comunicações entre vocês
mesmos e o conjunto da criação.

O fato de se assentar e de estabilizar a consciência, não mais no nível do assentamento material, mas no nível do assentamento cardíaco,
tornará possível a colocação em relação e a colocação em comunicação da sua consciência com as consciências do universo, e os fará

considerar a relação de ser a ser diferentemente do que isso foi até agora.

Primeira efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Gradualmente e à medida do desenvolvimento do assentamento e da estabilidade da nova consciência em meio ao seu coração, vocês irão
perceber, de maneira cada vez mais consciente, a unidade que os liga ao Um, a unidade que os liga ao conjunto da criação, em meio mesmo à

sua dimensão.

As pontes, os modos de comunicação com as realidades ultra dimensionais, irão emergir.

Uma nova confiança, uma nova alegria começará a habitá-los a partir do momento em que a efusão do Espírito Santo reforçar a efusão do
ultravioleta.

Bem amados Mestres da Luz, nós iremos nos permitir comunicar cada vez mais, não pelas palavras, mas pela Essência da vibração, com
cada um de vocês sobre este planeta.

Mantenham a confiança.

Se isso não for possível nos primeiros momentos, isso será realizado antes da festa de São Miguel.

Vocês são, e vocês irão se tornar, além do seu papel de Trabalhador e de Semeador de Luz, os pilares que vão permitir realmente assentar e
estabilizar o governo espiritual a fim de substituir o governo humano.

Vocês são os dignos herdeiros, lógicos, da Luz, da Unidade.

Gradualmente e à medida que vocês preencherem a sua Essência com essa dupla irradiação, vocês irão se aperceber de que vocês irão se
tornar seres cuja consciência se torna cada vez mais luminosa.

A honestidade, a Verdade, a simplicidade serão a sua rotina.

Tudo isso irá se realizar na alegria da Unidade reencontrada por intermédio dessas Núpcias Celestes.

Vocês irão encontrar, por essa ponte de comunicação e de relação entre o seu assentamento no coração e o centro de energia imediatamente
superior correspondendo à garganta, uma relação nova, uma comunicação nova, uma comunhão nova com os mundos que, até agora, estavam

relativamente fechados para vocês.

Em meio a esta nova vibração, em meio a este novo assentamento no nível do seu coração, vocês irão se aperceber de que a Alegria aumenta
em vocês, de que os obstáculos das suas vidas, quaisquer que sejam, apenas poderão se apagar diante da grandeza, da majestade da Luz e

da nossa colocação em relação e da colocação em comunicação.

Esta comunicação irá se estabelecer sob a forma de uma evidência interior, pela radiação e vibração, por fenômeno de sincronismo e de
sincronia, permitindo fazê-los vibrar em uníssono com as nossas forças espirituais e da Luz autêntica que vocês acolheram e aceitaram.

Isso irá resultar em uma nova aliança onde o medo, onde a falta, não poderão mais existir.

As circunstâncias exteriores deste mundo apenas irão afetá-los muito pouco.

A radiação do ultravioleta, juntamente com a efusão do Espírito Santo, vai erguer, em meio à sua Unidade, um escudo de Luz, um escudo de
radiação cujo objetivo não é absolutamente confiná-los, mas, muito pelo contrário, torná-los transparentes, torná-los luminosos e restitui-los,

enfim, à sua dimensão original.

Segunda efusão do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

O novo assentamento, as novas fundações da sua consciência em meio ao seu coração, além de permitir a colocação em relação e a
colocação em comunicação com as realidades ultra dimensionais, irá estabelecer, em vocês, o Fogo dos Hayoth Ha Kodesh, o Fogo dos

Serafim.

O elemento Fogo irá se revelar a vocês como uma Luz.

Esta Luz é o retorno à Luz e conclui definitivamente a sua nova aliança, o fim da sua dissociação que está próximo, o retorno à Unidade, à
Verdade e à Alegria.

O que, ainda hoje, lhes parece sombrio, insuperável, as coisas que vocês estão impacientes para ver se dissolver, pela Graça da Luz, irão se
resolver realmente na Luz.

Trata-se realmente, durante essas Núpcias Celestes que vocês vão viver e que outras pessoas vão viver nas próximas semanas, de uma nova
aliança.

Esta nova aliança marca o fim do seu isolamento, marca o fim da oposição em vocês e ao redor de vocês.

O caminho que vocês irão percorrer é um caminho de glória.

Esse caminho de glória apenas pode ser percorrido em total humildade, em total simplicidade.

Lembrem-se: a Luz autêntica não tem necessidade de palavras.

A Luz autêntica tem necessidade de vocês se deslocando com toda clareza, com toda transparência a fim de se beneficiarem e também para
beneficiar a totalidade da criação.

Lembrem-se do que eu lhes dizia: independentemente da nossa potência, independentemente da nossa Luz, nós nada podemos sem vocês.

Nós contamos com vocês.

Vocês são as garantias desta etapa.



Vocês são as garantias da ascensão e do conjunto desta criação em meio a este sistema solar.

Vocês são os pilares.

Vocês são os autores.

Nós iremos contar cada vez mais com a sua Radiância, com a sua Unidade, com a sua Alegria a fim de permitir a um número cada vez maior
de consciências humanas reunir-se nesta exultação, nesta Verdade e na Unidade.

Nenhum elemento exterior deve distraí-los, nem deve perturbá-los indevidamente.

Vocês são os guerreiros pacíficos.

Vocês são os meus porta-estandartes.

Dizendo isso, eu o digo no sentido real das suas palavras.

Isso não é unicamente uma simbologia, mas isso é a estrita verdade.

O Fogo do coração se acende, assim como lhes revelou outros grandes Mestres.

Esse Fogo do coração é feito para elevar, para purificar, para pacificar.

Esse Fogo do coração não é um fogo que queima, entretanto, é um fogo devorador que firma a sua aliança nova e inabalável com a Luz da
Fonte.

A transparência e a humildade serão o seu certificado da Luz, o seu certificado da Verdade.

Não se trata de uma visão da mente ou da sua razão, mas, sim, de uma qualidade de irradiação nascendo em meio à sua nova fundação, ao
seu novo assentamento, em meio ao seu Templo Interior.

Esse Templo Interior será preparado, será iluminado para que, quando a hora chegar, o princípio Crístico ou princípio Solar regue-os literalmente
na Fonte.

Terceira efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Eu quero esclarecer que, enquanto a sua consciência permanecer assentada e estabilizada no seu coração, na Luz, na humildade e na
simplicidade, nenhuma força (e eu me dirijo aí, a vocês, como àqueles que poderiam, por enquanto, recusar o princípio do que nós

representamos) poderá se opor, poderá sequer combater a potência da Luz do Pai porque isso que provém do Pai, isso que se manifesta da
Fonte, não pode em caso algum ser contrariado.

Quando eu falava que vocês iam passar de um governo humano a um governo espiritual, essa é a estrita realidade, é a estrita verdade.

Isso está prestes a se atualizar.

Gradualmente e à medida dos dias e das semanas que transcorrem e que nos separam do final da efusão do ultravioleta, isso será realizado.

Nenhuma força pode se aplicar frente à majestade da Luz e à vontade da Fonte e da Unidade.

Nós sabemos pertinentemente o que nós realizamos.

Vocês mesmos tomam consciência, e tomam consciência cada vez mais, da utilidade desta Luz em meio às suas estruturas, em meio à sua
Essência.

Assim é.

Efusão do ultravioleta à qual se junta, pela primeira vez, a efusão do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Eu quero dizer (e eu falo em meu nome, como em nome de todas as forças espirituais que se juntaram a mim para esta efusão do ultravioleta)
que, quando eu falava de combate e do meu papel, eu falava do combate que eu fazia para o estabelecimento da Luz em meio às dimensões

sutis próximas da sua Terra e ainda não iluminadas pela Luz.

Eu digo a cada consciência encarnada em um corpo humano, independentemente da sua origem, independentemente do seu destino, que nós
não rejeitamos ninguém, que nós estamos prontos para aceitá-los integralmente e totalmente na Luz do Pai.

Vocês devem, para isso, abandonar todo medo.

A única coisa que os leva, por enquanto, a não integrar as forças da Luz e a efusão do ultravioleta são apenas projeções da ilusão do seu mental
ligadas aos seus medos imensuráveis, ligadas à experiência da dualidade que vocês impulsionaram até alguns extremos.

Mas, vocês, Mestres ainda não despertos, nós os respeitamos e nós os amamos.

Nós os acolhemos, se tal for o seu desejo, em meio à Fraternidade Galáctica.

O Pai, a Fonte, é Amor e isso não é uma palavra em vão.

Independentemente dos tormentos que vocês estão submetidos, ou daqueles que os levaram a submeter-se, se tal for o seu desejo, a Graça do
Espírito Santo irá lavar as suas vestes e irá permitir-lhes reintegrar a família da Luz autêntica e dos Semeadores da Luz.

Não haverá nem retaliação, nem combate, porque vocês estarão sozinhos para combater em meio à sua dimensão.

Vocês não encontrarão ninguém para se opor a vocês.

Vocês apenas vão encontrar o resultado do que vocês mesmos criaram.

Entretanto, se vocês aceitarem se unir à Luz durante o período que nos é alegado para a efusão do Espírito Santo (e mesmo além até do
período da festa de São Miguel), ser-lhes-á permitido lavar integralmente as suas vestes a fim de reintegrar, vocês também, a nova aliança, a

nova Luz e a nova Verdade.

Vocês são amados de toda Eternidade.

Ô jamais, a Fonte não quis que vocês se isolassem a esse ponto, que vocês se confinassem a esse ponto.

Vocês também, mais do que os Trabalhadores que se juntaram, vocês repeliram para longe de vocês o juramento que vocês fizeram no
momento da sua vinda.

Nós lhes imploramos, todos quantos nós somos, para juntarem-se a nós.

Eu não falo, evidentemente, dos Trabalhadores da Luz que participam desta efusão, ainda menos desse canal através do qual eu me expresso,
mas, sim, para juntarem-se a nós, nós, Arcanjos, Conclaves, Concílios e Anjos do Senhor.

Essa é a sua herança.

O que recusa isso, em vocês, é apenas o medo, é apenas a ilusão que vocês criaram.



Mas lembrem-se, em breve, de que a ilusão não vai mais existir.

Somente irá permanecer a Unidade, a Verdade, o Amor, a Fraternidade.

Eu me expresso em nome da Fonte.

Vocês podem, sem segundas intenções e sem qualquer risco, reunir-se à Família de Luz.

Estejam certos de que nós iremos acolhê-los de braços abertos.

Do mesmo modo que os Trabalhadores de Luz revelados à sua própria mestria irão acolhê-los de braços abertos, como a parábola do filho
pródigo que Cristo havia falado.

Efusão da radiação do ultravioleta acompanhada do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Nós os engajamos, vocês, Mestres amados da Luz reencontrada, a transmitirem a boa notícia.

Não tanto através das palavras que nutrem tanto o mental como a Luz, mas através da Presença de vocês, através da sua irradiação, através
da limpidez do seu pensamento e do seu olhar, para transformar o que deve sê-lo ao redor de vocês, para garantir que o máximo de

consciências encarnadas possam se beneficiar, se tal for o desejo delas, do que é uma Graça, do que é um presente, mas que, entretanto, é
justo porque ele corresponde ao que vocês tinham empreendido há muito tempo.

A sua Divindade vai resplandecer em meio às suas sete lâmpadas (ndr: os sete chakras).

Isso é suficiente para realizar o que vocês são.

Nenhuma palavra poderá se aproximar, em Verdade, do que é esta radiação.

As palavras são apenas o pálido reflexo, em meio à sua densidade, da beleza da Luz.

Esta Luz que aumenta em vocês de semana em semana é a sua alegria, é a sua rocha, é o seu apoio.

Gradualmente e à medida que vocês aceitarem o Amor, os medos residuais irão se afastar porque absolutamente nenhuma força pode se opor
ao Amor, porque absolutamente nenhuma força e nenhuma consciência pode oferecer uma alternativa credível à Verdade do Amor.

Há apenas os jogos desejados por vocês mesmos, em meio a esta densidade dissociada, a título de fortalecimento da Luz, que puderam dar a
ilusão da separação, a ilusão da Sombra.

A Sombra é apenas uma questão de ponto de vista da consciência.

A Sombra, como tal, participa da criação, participa da Divindade.

Entretanto, existe um momento em que a Radiância da Luz não pode coexistir com a Sombra.

Neste momento, neste instante, entra em manifestação.

A minha Presença, em meio ao globo planetário, do seu planeta e do seu sistema solar, torna possível a efusão da Luz, o estabelecimento da
Luz, a Verdade da Luz.

A sua Presença, a sua reunificação com a Fonte, nos permite, a nós, entidades ultra dimensional, atualizar a realidade da Luz, torná-la tangível,
visível e encarnada.

Nesse sentido, ainda uma vez, eu lhes transmito toda a gratidão da Luz, a gratidão da Fonte.

Vocês são seres de Graça.

Vocês são os Mestres.

Vocês são, enfim, o que vocês devem ser.

Efusão da radiação do ultravioleta e da radiação do Espírito Santo em meio ao seu coração, enquanto ponto de assentamento e ponto de
emergência da Luz.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz autêntica, a multidão que vocês são representa uma fogueira, uma fogueira de Amor, uma fogueira que aquece
esta Terra, que lhe permite poder realizar, em um tempo próximo, em termos terrestres, um salto específico na evolução.

Vocês estão, o que eu denominaria, na encruzilhada.

Vocês estão no momento.

Tudo o que deve guiar inteiramente o seu destino deve ser a Luz.

Esta Luz não é uma palavra em vão ou uma visão da mente ou do mental.

Ela é, acima de tudo, uma consciência ativa, uma consciência lúcida, uma consciência inteligente.

Ela sempre vai saber melhor do que vocês o que é bom, o que é justo, o que é útil para o seu caminho.

A confiança e o abandono que vocês manifestam sob o olhar da Luz demostram, queridos Mestres da Luz, que vocês integraram, na Verdade e
brevemente na totalidade, o papel da Luz em meio às suas vidas.

Nisso, nós lhes expressamos pela terceira vez a nossa gratidão e os nossos agradecimentos.

Vocês são as pontes lançadas entre esta realidade densa e a nossa realidade.

Vocês são os canais privilegiados que tinham aceitado servir a Luz a fim de que ela se encarnasse totalmente em meio à sua realidade, a fim de
modificar esta realidade em uma nova realidade muito mais vibrante, muito menos isolada e, enfim, unificada.

Nisso, vocês são abençoados.

Entretanto, para a maioria de vocês, o caminho não terminou nesta realidade.

Vocês têm um papel importante no sentido do serviço, na simplicidade e na humildade, a fim de levar aqueles dos seus irmãos que ainda não
estão acordados para esta Verdade, a juntar-se a vocês, com toda Verdade e com toda confiança, pela justeza do que vocês são, pela justeza

do que vocês manifestam.

Vocês devem ser os exemplos, não tanto para com vocês mesmos, mas pela Graça da Luz, pela Graça do Amor e pela potência da Verdade.

Efusão do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Eu quero esclarecer ainda um pouco mais a realidade do que vocês encarnam aceitando isso.



Uma enorme quantidade de pontos de Luz acendeu sobre esta Terra,

Essa é uma etapa importante, uma etapa capital e fundamental na instalação do Amor e da Unidade.

Nós estamos conscientes do trabalho efetuado.

Nós estamos conscientes, estejam certos, de que cada um de vocês, e vocês, irão se tornar vocês mesmos cada vez mais, gradualmente e à
medida que essa ponte de colocação em relação e de colocação em comunicação se reforçar.

E também, quanto mais o número de consciências iluminadas, despertas, aumentar, mais isso irá fortalecer essa ponte de relação e de
comunicação.

A Luz que vocês se tornam deve preenchê-los.

Ela é a sua fonte de satisfação.

Como eu disse, vocês irão se aperceber, cada um ao seu ritmo, de que a Luz apenas pode levá-los para o Bem, para a Unidade, para a Alegria.

Vocês devem aceitar o que lhes diz a sua consciência quanto às mudanças que ocorrem na sua vida.

Indo ao sentido da Luz, algumas relações fundamentadas na materialidade, algumas funções fundamentadas no medo, vão implicá-los no seu
desaparecimento e, portanto, em reajustes quanto às suas atividades, quanto às suas consciências, quanto aos seus locais de vida.

Vocês devem aceitar isso sem medo algum porque a Luz irá sempre colocar no seu caminho as soluções fáceis.

Não há senão ainda o seu mental que acredita ainda que isso pode ser difícil.

Eu posso afirmar para vocês que quanto melhor vocês se abandonarem à vontade da Luz, melhor a sua vida vai se desenrolar além dos
obstáculos criados pelo medo existente ainda sobre este planeta.

Isso é uma verdade.

Essa é a única Verdade.

Vocês devem se engajar totalmente no que lhes dita a sua própria Luz.

É nesta condição que vocês irão realmente encontrar e manter a Alegria.

Não se preocupe com o amanhã.

A partir do momento em que vocês seguirem o que lhes dita a Luz, o amanhã apenas pode ser luminoso.

Há apenas as projeções dos resquícios de medos que podem fazê-los crer no contrário.

Mas isso não é verdadeiro.

Como eu disse, nós estamos conscientes de que cada um de vocês, e vocês, irão se tornar isso, vocês também, gradualmente e à medida que
essa ponte de relação e de comunicação se estabelecer.

Vocês estão, pela ignição da sua Luz e pela colocação em relação desta nova fundação com os mundos dimensionais, precisamente sobre
dois mundos.

Um desses mundos se afasta de vocês (o mundo do medo, da separação, da ilusão) e o mundo da Luz aproxima-se de vocês.

Evidentemente, alguns de vocês devem efetuar o que vocês chamam de luto, viver certo número de perdas, a fim de integrar totalmente a Luz.

Aos olhos da Luz, isso não é uma perda.

Há apenas o seu mental que quer fazê-los crer nisso.

A Luz jamais os fará correr qualquer risco.

A Luz jamais irá abandoná-los.

A Luz está infalivelmente com vocês.

Quando eu digo e repito que nós estamos conscientes sobre cada um de vocês, o que vocês conseguiram acender em vocês, aceitando a
efusão do ultravioleta, tornou-os visíveis à nossa consciência.

Tendo se tornado visíveis à nossa consciência, nós não podemos de maneira alguma abandoná-los.

Nós estamos aí, ao lado de vocês, em vocês, por intermédio desta radiação.

Vocês estão protegidos porque nada há a proteger.

A própria Luz protege pelo que ela irradia.

Gradualmente e à medida que vocês entrarem no seu presente, vocês irão se aperceber de que o que é proveniente do seu passado (os apegos
oriundos do seu passado) e as projeções do seu mental no seu futuro, nada mais significam.

Centrando-se em meio à sua Luz, em meio à sua nova fundação, vocês irão revelar uma consciência e uma confiança que jamais vocês
conheceram até agora.

Isso faz parte da Graça da Luz da Fonte.

Bem amados filhos da Lei do Um, efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Eu vou agora deixá-los viver em silêncio, em recolhimento, em interioridade total, o final desta efusão da radiação do ultravioleta, acompanha
pelas primícias do Espírito Santo.

Eu agradeço a vocês.

Nós agradecemos a vocês.

Nós estamos com vocês.

Nós amamos vocês.

Nós estamos orgulhosos de vocês.

Lembraram-me de que a data da sua próxima efusão foi fixada para o domingo da próxima semana (ndr: domingo, dia 24 de maio), às 19 horas.

Sejam abençoados.

Eles também me dizem que eu voltarei, de maneira muito mais detalhada e muito explicativa, sobre as virtudes que vocês integram a cada
semana, no final da sua integração, a fim de que vocês possam viver na consciência pura esta efusão do ultravioleta e viver os mecanismos

sem compreender por enquanto o alcance, no sentido intelectual.

A Luz é inteligente e vocês já terão compreendido, antes mesmo das palavras que eu irei pronunciar, o que vocês vivem.

Eu amo vocês.

Nós amamos vocês.



Eu lhes digo até uma próxima vez, mas permaneçam na efusão até o final do tempo atribuído.

... Efusão de energia ...
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

PRIMEIRA PARTE

Cabe a cada um formar sua própria opinião, sua própria verdade, com relação ao que é proposto.

O Arcanjo Miguel os chamou Mestre.

Vocês não devem entregar a ninguém mais sua própria mestria.
O aprendizado atual visa fazer de vocês Mestres revelados.
Um Mestre revelado se comunica e dialoga com outros Mestres.

Um Mestre em revelação, ou em curso de revelação, não deve aceitar qualquer verdade que não seja aquela
que ele experimentou por si mesmo.

Isso é importante a emitir e a aceitar como informação vinda da Fonte, ao mais perto do Pai.

Através dessas palavras, eu apenas faço transcrever ou retransmitir, colocando palavras, uma decisão
procedente do Conclave Arcangélico.

O relacionamento é de meu domínio.
Eu sou Anael, eu sou aquele que religa e coordena as diferentes manifestações Arcangélicas.

Nesse sentido, eu sou o Príncipe da Relação.

Como tal eu os informo, e lhes peço urgentemente que confiem em si mesmo e em ninguém mais e em
nenhum ensinamento pertencente ao passado.

É-lhes proposto certo número de formas.
É-lhes proposto certo número de ensinamentos.
Esses ensinamentos não são feitos para se substituir em sua consciência.
Eles são simplesmente feitos para lhes dar informações transformantes, que vocês são livres para aceitar ou
não.

Entretanto, nenhum ser humano, nenhum Arcanjo, pode ditar sua conduta e substituir-se à sua Luz.
Eu não falo de livre arbítrio, eu falo simplesmente de Luz.

Vocês são a Luz.

Nenhuma entidade luminosa que pretendesse substituir o que vocês são não pode participar da Luz.
Isso é válido em seu plano como em todas as dimensões.

Vocês estão determinados pela Luz.
Nenhuma outra luz pode se determinar para vocês, em seu lugar.
Esse é um ajuste importante a aceitar.

Vocês não podem pretender sua mestria e sua Luz interior entregando-se ao julgamento ou à decisão de outra
entidade, ainda que fosse da Luz autêntica.

Jamais, jamais o Conclave (uma vez que é isso que se trata para esta Terra) imporá a vocês a visão dele, suas
visões e sua Luz.
Ele lhes propõe uma Luz, mas é a vocês que cabe a decisão de aceitá-la ou recusá-la.

Obviamente, o que é válido para nós, de nossa dimensão, é mais do que válido em sua dimensão, em suas
relações dimensionais.

O relacionamento não significa a submissão ou a dominação, senão isso provaria sua incapacidade para irem
para além da dualidade.

O que eu acabo de dizer é, aos nossos olhos, capital e fundamental.

ANAEL – 18 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Vocês devem reencontrar seu próprio poder sobre si mesmos.

O único modo de reencontrar seu poder sobre si mesmo é renunciar totalmente ao poder sobre o outro,
mesmo através (e, sobretudo através) dos bons conselhos iluminados por seus discernimentos, por seus
pêndulos, por suas cartas, por seus meios divinatórios.

Vocês não devem mais, jamais, impor suas visões ou seu discernimento ao discernimento do outro.
A única maneira de chegar à Unidade é o não julgamento.

Vocês não podem julgar o outro.
Vocês não podem impor sua visão das coisas aos outros.
O outro deve encontrar a própria Luz.

Vocês não podem nem mesmo mais aconselhar.
Vocês podem apenas propor o que vocês recebem, mas isso deve ser feito com o maior respeito possível
com relação à mestria do outro e à liberdade do determinismo da Luz do outro.

Senão vocês arriscam, inevitavelmente, reencontrarem-se desequilibrados com relação ao que vocês
impuseram às almas que vocês reencontram e que se relacionam com vocês.

Se vocês não abandonam, durante o período que lhes é atribuído durante a efusão da energia Micaélica, a
totalidade de seus poderes sobre o outro, vocês não chegarão ao estágio de seu coração.
Vocês não poderão ir para o que vocês pretendem ir.

Essa é uma lei inviolável desde a Fonte até sua dimensão.

Eu lhes expressei há pouco o que foi a rebelião de um Arcanjo.
Este Arcanjo era o filho amado da Luz.
Vocês são os filhos amados da Luz, cada um de vocês.

Entretanto, a experiência da matéria não deve ser a ocasião, sobretudo nesses momentos de transição, de
querer impor sua vontade pessoal ou sua visão pessoal para substituí-la à visão pessoal daquele que não a
encontrou ainda, senão vocês vão, inevitavelmente, afastar-se de sua Divindade.

Essa advertência é essencial.
Foi-me solicitado formulá-la por intermédio da energia do Conclave.

Essa é verdadeiramente uma advertência importante sobre sua própria mestria.

Vocês não podem pretender sua própria mestria querendo induzir, no outro, sua visão.
Isso se chama de manipulação, qualquer que seja o sentido e a ajuda que vocês queiram prestar através do
que vocês veem ou decidem.

Vocês devem entregar o poder ao outro.
O único poder a exercer é o poder sobre você mesmo.

Aliás, querer influenciar o outro por um conselho, uma visão, volta a afastá-lo de seu próprio poder sobre você
mesmo.
Isso é para meditar.
Isso é para escrever, para reler e para integrar de maneira formal.

SEGUNDA PARTE

Questão: poderia nos falar dos 24 Anciões?

Os 24 Anciões são um coletivo unificado de Consciências encarregado de fazer respeitar e aplicar as decisões
em relação e em harmonia com a Fonte.

Seu plano de manifestação está nos limites da forma antropomórfica, ao nível da 18ª dimensão.
Sua esfera de manifestação não pode descer até a 3ª dimensão.

«Contatá-los», estar em relação com eles, implica numa expansão da consciência até a 5ª dimensão, que é o
ponto mais baixo de vibração deles.

Eles intervêm nas decisões importantes em relação com o destino espiritual da humanidade e unicamente
espiritual.

Questão: a que correspondem os efeitos solares que se vê por vezes no céu?

A irradiação do sol (em analogia, as efusões da energia do sol) são as manifestações ao mesmo tempo das



A irradiação do sol (em analogia, as efusões da energia do sol) são as manifestações ao mesmo tempo das
energias Micaélicas, que entraram em manifestação em sua densidade de 3ª dimensão e também a efusão da
energia Crística.

Nesse sentido, pode-se realmente falar, em sua linguagem, da efusão do Cristo Miguel retomando os mesmos
princípios vibratórios de abertura do coração e de consciência, no sentido Crístico.

O que você viu corresponde a uma realidade.

A consciência Crística solar evolui em função da abertura do limiar de consciência Crística do humano.

Quanto mais a efusão do ultravioleta, da energia Micaélica e de nosso Conclave for eficiente sobre a
humanidade, mais o sol entrará numa irradiação nova de um tipo desconhecido para vocês.
Essa é a manifestação tangível, concreta e objetiva, em sua dimensão, do ultravioleta.

As oposições existentes, e deve-se efetivamente esperar que oposição haja, correspondem à compreensão
do que representa este evento ao nível do sol.
As forças recusando a Luz recusam, portanto, a efusão do sol.

Entretanto, elas não têm qualquer meio de ali se oporem a não ser tentar introduzir em vocês a dúvida e a
confusão quanto à realidade desta Luz.

Vocês podem ficar tranquilos, esta efusão do sol não é destinada a destruir a vida, mas, efetivamente, para
transformá-la.

Esta efusão de energia corresponde aos fenômenos luminosos que lhes foram anunciados pelo Arcanjo Miguel
no início do ano terrestre, quando de suas primeiras vindas.

As manifestações luminosas percorrendo seu céu são cada vez mais numerosas e cada vez mais descritas em
diferentes setores do mundo.

Não há, pelo momento, efusão solar direta sobre a Terra, dado que o despertar do sol ainda não atingiu seu
máximo.
Ele poderá atingi-lo em função do número de seres humanos despertos à sua dimensão Crística.

Isso se traduzirá, naquele momento, por ejeções de irradiação solar e de múltiplas partículas em seu planeta,
em alguns lugares, num primeiro tempo.
Entretanto, não há, no sentido próprio, qualquer perigo.

Se perigo houvesse, ele não se refere absolutamente à sua alma nem à sua evolução.

Vocês serão, de qualquer maneira, avisados no momento oportuno desta efusão, tanto pelas manifestações
visíveis ao nível de seu céu como, de maneira interna, por uma locução interior vinda diretamente daquela a
quem vocês chamam a Virgem Maria.

Lembrem-se também que o Arcanjo Miguel falou-lhes desses eventos.
Vários desses eventos são abafados pelo que vocês chamam seus meios de informação.

Entretanto, isso é extremamente lamentável, porque o que seus poderes pensam induzir (um medo, na
revelação desses elementos) seria, de fato, apenas uma magnífica porta de despertar para a humanidade.
Nós não podemos nos opor a isso.

Nós podemos apenas aumentar a intensidade e a frequência do que acontece atualmente.

Os fenômenos luminosos são múltiplos.
Eles estão já em curso sobre numerosos planetas desse sistema solar.
Eles começaram, também, muito numerosos em sua região desde o final do ano anterior, mesmo se, e vocês
podem ficar muito satisfeitos, isso não se manifestou sob suas latitudes, aqui.

Esta emanação solar representa, de fato, a revelação do princípio Crístico.

Questão: a que corresponde o que se chama Cristo Miguel?

A função arcangélica de Miguel, quando de sua chegada em sua densidade por intermédio dos cometas,
agora, por sua fusão com a energia Crística e o princípio Crístico solar, realiza não a mesma coisa, mas a
mesma linhagem evolutiva chamada, efetivamente, Cristo Miguel.

O princípio solar representa o princípio Crístico ou o princípio Crístico representa o princípio solar.

O princípio Crístico apenas pode se revelar a partir do momento em que o fogo Micaélico abriu em vocês
algumas portas.



O fenômeno chamado crucificação, não vivenciado pelo Cristo, mas por alguns seres iniciados ao princípio
Crístico, e que levaram os estigmas ao nível do corpo denso, obrigatoriamente passaram, para revelar a
consciência Crística, pelo fogo Serafínico dirigido pela espada de Miguel.
Não pode ser de outro modo.

Assim, portanto, ao nível da humanidade, o que vocês assistirão é a reunificação do princípio Crístico e do
princípio Micaélico na mesma realidade chamada princípio solar.

Questão: pode-se falar de uma nova trindade Cristo / Miguel / Maria?

A nova trindade, intervindo como campo de consciência em sua nova realidade futura e em curso de instalação
corresponde, efetivamente, a uma visão muito mais próxima de vocês como não o esteve a trindade antiga Pai,
Filho, Espírito Santo, em todo caso, em algumas tradições, mas que vocês encontravam de maneira descritiva,
idêntica, na maior parte das tradições.

A nova trindade é chamada Cristo / Miguel / Maria.

Cristo representando o princípio do Pai fusionando com o Filho, princípio Crístico, e a dimensão feminina
chamada anteriormente Espírito Santo que é hoje revelada na forma de Maria e a consciência de Maria.

Assim, tal como lhes foi definido há inúmeros anos, a nova Eucaristia, que é de fato o mistério de sua
reunificação na nova trindade e na nova dimensão, é ilustrada pelo mesmo processo de fusão, em vocês, do
princípio Crístico, do princípio Micaélico e do princípio Mariano.

Esta tripla fusão que se realiza em sua Essência ou em seu Templo Interior, ao novel do coração.

A partir do momento em que esta nova trindade entra em emanação e em encarnação, se assim se pode dizer,
em sua densidade, ela se acompanha de uma abertura de alguns circuitos, alguns canais, que permitem a
manifestação desse princípio Crístico.

Assim, em verdade e em realidade, cada ser acedendo a esse nível de consciência será portador do princípio
Crístico, do princípio Micaélico e do princípio Mariano.

Esta nova trindade estabelece sua base e sua radiação a partir do coração.

Assim, o trabalho que vocês vivem através da efusão do ultravioleta corresponde ao mesmo processo que
aquele que foi vivido, de modo limitado, por alguns seres chegando a alguns limiares de consciência em sua
história, em todo caso na tradição a que vocês chamam cristã e que foi manifestado pelos estigmas.
Essa é uma verdade.

Os Serafins são as entidades do Fogo e, em particular, o primeiro deles chamado Vehuiah (que é o gênio do
fogo ou o primeiro anjo do que vocês chamam a Cabala), aquele que vem perfurar o nível do chacra do
coração e alguns canais, a fim de permitir a efusão da energia de Miguel, precedendo, sistematicamente, à
revelação do princípio Crístico.

Enfim, uma vez que esse duplo trabalho, Micaélico e Crístico, é realizado em sua Essência, esta pode então
conduzir à ativação do princípio Mariano ou princípio de compaixão levando a efeito outras energias de
manifestação.

As palavras que empreguei, Crístico, Micaélico, Mariano, podem à vontade ser substituídas, segundo sua
terminologia, em termos idênticos, em absolutamente todas as correntes espirituais tradicionais.

____________________
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.
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Ehieh Asher Ehieh

Assim eu me apresento, Metatron, Príncipe do conjunto das Potências, aquele que reina mais próximo do Coração da Fonte. 

Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Eu Sou Aquele que Eu Sou. 

Assim, a minha Presença e a minha Radiância se revelaram, se revelam e irão se revelar nos múltiplos universos no momento desejado. 

Eu sou aquele que ordena, aquele que arranja, aquele que permite à geometria e à arquitetura dos mundos se manifestarem em meio aos
multiuniversos. 

Eu percebo em cada um de vocês apenas a manifestação da sua Fonte em meio a esta densidade, em meio a esta sua dimensão. 

Eu venho arranjar em vocês e permitir o estabelecimento e a manifestação da sua Consciência espiritual, da sua Consciência divina. 

Existem muito poucas palavras possíveis para a minha Consciência. 

Meu modo de expressão e de comunicação é a Irradiação, é a Radiância. 

Assim, o essencial da minha Presença é dedicado à subida vibratória da sua parte inferior, a fim de transcendê-la e permitir revelar a
sua Eternidade. 

Assim, a preparação da sua roda situada na cimeira do seu ser, na cimeira da sua Presença foi ativada a fim de permitir a ancoragem, em
vocês, da potência do «Eu Sou». 

Essa é a verdade que vocês vivem neste instante. 

Eu sou o Mestre do tempo. 

O meu tempo, o tempo da minha Presença e da minha Radiação, não chegou ainda com relação à sua história. 

Entretanto, eu aproveito do seu Concílio, eu aproveito do Conclave Arcangélico, para instalar em vocês o «Eu Sou».

METATRON – 18 de maio de 2009
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Pela potência de Vehuiah.

... Efusão de energia ...

Pela potência de Adonai.

... Efusão de energia ...

Pela potência de Elohim.

... Efusão de energia ...

Pela potência de Yaveh.

Eu imprimo em vocês o «Eu Sou», permitindo tornarem-se conscientes da sua presença na Presença. 

A Radiância de Ehieh, Asher, Ehieh os torna lúcidos e lhes permite participarem, de maneira consciente, ao que o conjunto dos Arcanjos e eu
mesmo, tendo o encargo do destino da humanidade presente, revela-se na sua consciência comum. 

O caminho da exclusão que vocês desejaram viver, experimentar, percorrer, atinge doravante o seu fim. 

A hora, o momento das celebrações é, na sua linguagem, iminente. 

A potência do «Eu Sou» ativa em vocês a dimensão de sua Eternidade, a dimensão de sua inteireza. 

Eu lhes agradeço, em nome da Fonte e em nome do Conclave, por acolherem no seu ‘Templo Interior’ e Enraizarem no seu ‘Templo Interior’ a
minha Radiância e a minha Presença. 

Alguns de vocês são percebidos pela minha Radiância como seres em total evolução de Luz.

Outros de vocês não se decidiram ainda em acolher o «Eu Sou». 

Entretanto, as barreiras e os preconceitos que impedem esse despertar, se tal for o seu desejo, serão reduzidos ao silêncio pela majestade do
primeiro vivente, Vehuiah. 

Acolhamos.

Ehieh.

... Efusão de energia ...

Pela potência e pelo amor de Vehuiah, eu selo em vocês a promessa da eternidade do «Eu Sou».

Kodoïsh, Kodoïsh, Kodoïsh Adonaï Sabaoth.

... Efusão de energia ...

Santo, Santo, Santo, três vezes Santo é o Seu nome.

Com isso, eu selo em cada centelha divina presente nesse Concílio, a promessa da Unidade, a promessa do retorno, assim como a sua
promessa foi feita, há tempos imemoráveis.

Eu selo em vocês a lembrança do juramento. 

Eu abro em vocês o reino dos quatro Viventes.

Vehuiah Vehuiah Vehuiah.

... Efusão de energia ...

Da Radiância do Coração do Pai, pela autoridade que me é conferida, pelo Amor que eu retransmito da Fonte, eu os abençoo por três vezes e
selo em vocês, assim, a promessa do seu retorno, em Glória, nos reinos da Unidade, nos reinos do Amor, nos reinos da Verdade. 

Eu imprimo em cada um de vocês a Glória, a potência e a majestade da Luz. 



Comunguemos, se efetivamente o quiserem, com a Fonte, com a origem, agora.

... Efusão de energia ...

Pelo nome dos Elohim, pela potência do nome, pela revelação do Amor, assim é.

... Efusão de energia ...

No que se referiria a alguns questionamentos bem humanos, eu deixarei exprimir-se, em suas palavras, o Arcanjo Anael, que é o seu papel. 

Eu lhes transmito, quanto a mim, e ao conjunto dos seres humanos em outros lugares ligados à efusão do Ultravioleta, a gratidão da Fonte das
Fontes. 

Acolham em sua interioridade a Paz da Eternidade. 

Eu estou com vocês em Radiância e em Verdade. 
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

1ª PARTE

Questão: a que correspondem as sensações de expansão do cérebro direito?

A expansão sentida ao nível do cérebro direito corresponde a um dos pontos das chaves Metatrônicas.

Como vocês o constataram sobre o selo, e como Ram lhes deu para o coração, existem, ao nível do chacra
coroa, seis pontos de ancoragem da vibração Metatrônica e da chave Metatrônica.

Dois desses pontos estão efetivamente situados na parte lateral de seu hemisfério direito, do mesmo modo
que existem dois na face lateral do hemisfério esquerdo.

A ativação sentida sob forma de vibração, de pressão ou de expansão, em relação com o hemisfério direito do
cérebro, corresponde à ativação de zonas precisas, de relacionamento com a Divindade.

Em particular ao nível do cérebro direito, há duas zonas, das quais uma que é conhecida, situada sobre uma
região pré-rolândica, uma fissura precisa ao nível de sua constituição cerebral.

Outro desses pontos está situado na zona parieto-occipital, ele não é ainda reconhecido por sua ciência
moderna.

São os dois pontos que permitem ativar, em vocês, dois dos pontos Metatrônicos.

Eles participam da ativação total, do mesmo modo que os seis pontos de acesso, à chave de seu coração.

Existem seis pontos de acesso à chave de seu coração.
Existem seis pontos de acesso ao coração de seu cérebro, que, eu os lembro, ao nível de seus chacras, é a
imagem do chacra do coração.

As chaves Metatrônicas vão então permitir, quando os seis pontos estiverem ativados, realizar a fusão entre a
cabeça e o coração, não ao nível do terceiro olho, mas ao nível do controle do tempo e do veículo ascensional,
o que lhes permitirá efetuar, em toda consciência, de maneira lúcida e desperta, as translações de consciência
entre seu corpo de 3ª densidade e seus outros envelopes sutis, mas também em seus corpos que existem e
que preexistem em outras dimensões.

Isso significa que existe uma outra realidade, na qual vocês vivem, sem a perceber a consciência.

A liberação e a fusão da imagem do chacra do coração em seu chacra coroa lhes permite, a partir do momento
em que isso constitui o que eu chamei o canal do éter, pela agregação de partículas adamantinas, tomar
consciência de sua realidade em outras dimensões, no mesmo tempo em que vocês vivem, nesse momento,
na 3ª dimensão.

Sua consciência vai se tornar capaz de viajar, devido a esta configuração ligada ao que vocês chamam
Merkabah, em suas outras realidades.

Essas realidades podem ser em números múltiplos, obviamente.
Elas são dependentes ao mesmo tempo de sua Fonte, ao mesmo tempo de seu caminho e ao mesmo tempo
de sua capacidade, é claro, para ali aceder.

A ativação desses pontos vai se completar progressivamente e à medida dos dias, para realizar a ativação dos
seis pontos, permitindo-lhes então engajarem-se, com lucidez, por seus próprios desejos, nos caminhos da
ascensão.

Questão: essa vivência em outras dimensões se faz através dos sonhos?

Inicialmente pode ser uma abordagem da realidade no momento, não de um sonho, tal como vocês o
concebem, mas, efetivamente, durante suas noites porque, naquele momento, o mental, a que vocês chamam
inferior não pode controlar o processo de sua própria consciência revelando-se a vocês.

ANAEL – 19 de maio de 2009
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Portanto, bem certamente, esses processos ocorrerão de maneira privilegiada durante suas noites, mas não se
trata de sonhos, no sentido comum.
Quer dizer que não se trata de projeções, de seus medos, de seus conflitos não resolvidos ou de quaisquer
outras projeções, mas, efetivamente, de uma realidade vivida por sua consciência pura, liberada de seu mental.

Essa é uma primeira fase do aprendizado de seus veículos multidimensionais.

Não se esqueçam que todas as tradições, e em particular a tradição oriental, sempre lhes disseram que vocês
viviam num mundo da ilusão e que vários Mestres, Sábios, Despertos, que tiveram acesso a esses mundos
multidimensionais, reforçaram-nos na convicção e na compreensão que o que vocês vivem era uma ilusão.

Mas, entretanto, se vocês são parte integrante desta ilusão, vocês vivem esta ilusão como, necessariamente, a
única realidade, mas isso não é a única realidade, mesmo no instante em que eu lhes falo.

Vocês são, realmente, agora e já, seres multidimensionais.

A visão mecânica que consistia em compreender que vocês deixam um ponto para aceder a outro é uma visão
dual.

A visão unitária consiste em conceber e viver, quando isso for possível, a realidade de seus veículos
multidimensionais.

Esta abordagem é realizada, num primeiro tempo, no estado de noite ou de sono, mas, entretanto, eu confirmo,
isso absolutamente não é um sonho.
É sua própria realidade multidimensional, à qual vocês não tinham acesso anteriormente, que se manifesta a
vocês.

Nesse sentido, quando vocês penetrarem, de maneira mais direta e mais consciente, esses veículos
multidimensionais, vocês poderão, efetivamente, compreender a ilusão do tempo que vocês vivem.
Compreende-lo é uma compreensão que está bem além da ferramenta lógica e racional de seu cérebro.

É nesse sentido que lhes será extremamente difícil comunicarem-se sobre esta experiência pelas palavras,
porque ela está, obviamente, bem além das palavras e dos conceitos habituais da vida em sua ilusão.

Questão: Ram disse para irradiar sobre um assunto, após ter realizado a abertura de nosso Templo
Interior. Considerar assim um assunto exterior não coloca na dualidade?

Enquanto vocês concebem o coração e a irradiação do coração como separados é efetivamente uma
dualidade.

Passar da ignição do coração para a irradiação do coração deve participar da mesma Unidade, da mesma
realidade.

Enquanto vocês concebem a irradiação do coração como distinta de seu coração, não é de modo algum a
irradiação do coração.

A irradiação do coração é uma vibração que se instala a partir do momento em que vocês vão liberar algumas
chavez que lhes foram comunicadas.

Entretanto, e graças ao trabalho realizado pela efusão e a pressão da radiação do ultravioleta que iniciamos
atualmente sobre a Terra, tornou-se muito mais fácil a vocês estarem ao mesmo tempo em sua irradiação e na
própria radiação de sua irradiação.
Isso participa do desaparecimento de seu sentimento de estarem isolados em sua realidade e participarem, já,
à multidimensionalidade mesmo nesta dimensão.

Isso participa da expansão máxima de sua consciência, sendo capaz de apreender, não mais pelo intelecto,
não mais pelo poder, mas unicamente pela radiação, a totalidade dos outros seres, mas também de todas as
formas de vidas existentes, ao nível deste planeta e nesta ilusão.

Assim, sua consciência torna-se capaz, pela irradiação de seu coração e unicamente pela irradiação do
coração, unificada com seu estado de ser, de conhecer, no sentido o mais nobre do termo, sem passar pelo
mental, todas as consciências que estão em relação com sua própria consciência.

Isso lhes dá acesso, na condição de que vocês permaneçam na humildade e na simplicidade, ao
conhecimento íntimo do outro.

O mais duro, naquele nível, sendo, obviamente, quando de seu aprendizado, ali se manterem porque,
obviamente, assim que uma informação lhes chega à consciência, da intimidade do outro, seja quem for esse
outro, aí, o mental vai tentar, uma vez que vocês estão ainda na dualidade, fora desses espaços privilegiados,
apropriar-se desta forma de conhecimento para utilizá-la ao próprio serviço dele.



Obviamente, o aprendizado, aqui, corresponde ao que eu chamei o não julgamento ou, se preferem, não
interferência, quaisquer que sejam os elementos que são percebidos, vistos, ouvidos ou compreendidos.
O aprendizado situando-se nesse nível.

Questão: pode-se considerar, pouco a pouco, que nosso coração se tornará, guardadas todas as
proporções, um pequeno sol?

O coração, a Essência de seu ser é destinado, devido à origem e devido à sua Fonte, a se tornar, um dia, um
verdadeiro sol, tal como aquele que vocês observam no céu.

Assim, as palavras do Cristo, assim as palavras apresentadas no Antigo Testamento dizem que vocês são
construídos à imagem de Deus, e, portanto, da Fonte, é pura realidade.

Entretanto, convém perceber isso em verdade e não unicamente em espírito.
Entretanto, lembrem-se que, mesmo a forma deve ser destruída.
O sol é ainda uma forma.
Existem mundos para além da forma.

Questão: a irradiação está para além da forma?

A irradiação segue uma forma.
A irradiação manifesta-se, em sua dimensão, pela tomada de forma.
Esta tomada de forma é dependente das condições desta dimensão.

Do mesmo modo, a irradiação da Fonte se percebe em alguns momentos a que vocês chamaram ciclos
zodiacais ou ciclos siderais.

Entretanto, a irradiação é onipresente.

Somente o olhar lançado, colocado sobre a irradiação, o faz aparecer como distante ou presente.
A irradiação participa, portanto, da forma em sua dimensão.

Existem dimensões em que a forma não é mais.
A irradiação torna-se, então, a própria Essência da forma, mas não é, no entanto, a forma.

Assim é Metatron.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Grato a vocês.

2ª PARTE:

Eu lhes transmito todas as minhas homenagens e saudações.

Bem-vindos na Essência da nova vibração.

Com relação a Metatron, eu tenho a esclarecer certo número de coisas.
Metatron, como ele lhes disse, dirige o tempo.
O tempo em que pode se manifestar, de maneira preferencial, o Arcanjo Metatron, à sua consciência, é
necessariamente o fenômeno em que a obscuridade reina.

Metatron é a emergência da Luz no coração e no pensamento do Pai.

Como vocês sabem, a vibração e a radiação da pressão do ultravioleta, insulada e efusionada pelo Arcanjo
Miguel, quando de nosso Conclave, corresponde à ativação, em vocês, de suas próprias partículas de
Divindade, também chamadas partículas adamantinas.
h
As partículas adamantinas estão também presentes nos oniuniversos.

Sua Terra era desprovida da manifestação prânica etérea e nas manifestações ditas supramentais.
A efusão da energia do ultravioleta permitiu a entrada em manifestação das partículas adamantinas, chamadas
também, em outras tradições, Agni Deva.

A particularidade desses Agni Deva é, sob a influência conjunta do Conclave, permitir a essas partículas
elementares aglomerarem-se em suas estruturas densas e sutis a fim de constituírem, durante o tempo da
presença do Arcanjo Miguel, se tal é seu desejo, o que se convencionou chamar o canal do éter.

O canal do éter é uma camada associada ao canal mediano de sua coluna vertebral, chamado, em inúmeras
tradições, o Sushumna.



A integração de partículas adamantinas nesse canal mediano é, de algum modo, e para empregar uma palavra
correspondente à sua linguagem, o reator que permitirá, no momento vindo, desencadear o fenômeno a que
vocês chamam ascensão e que nós preferimos, de nosso lado, chamar translação.

Esta translação está em relação direta, de um lado, com a constituição desse canal do éter e, em seguida, pela
disposição tornada possível pelas forças Metatrônicas (que são as forças criadoras primordiais da Luz e a
disposição da Luz, assim como lhes foi dito) a fim de permitir ao seu veículo rudimentar (ou sutil, conforme o
caso) participar desse fenômeno de translação e tornar possível esse fenômeno de translação.

O fenômeno de translação é um processo que está diretamente ligado à constituição desse canal do éter e,
obviamente, à ignição de certo número de chaves que levam a acender o que eu chamei de lâmpadas, as sete
lâmpadas, ou seja, seus sete chacras.

É importante compreender que esse trabalho é um trabalho real da Luz e da organização da Luz.
Ele se tornou possível pelas chaves Arcangélicas, mas também, obviamente, pelo trabalho que vocês aceitam
fazer, vocês mesmos, para irem para sua Divindade.

Eu recordo que o elemento o mais fundamental, assim como eu lhes dei quando de minha advertência, é o
princípio essencial de não julgamento e de não intromissão de sua consciência na consciência do outro.

É através desse princípio de não julgamento que se encontra a chave a mais fundamental e a mais essencial
ao processo de ascensão.

Isso será vivido, por aqueles de vocês que não o viveram ainda, no momento em que vocês acenderem
realmente a vibração de eu coração.

Ter ou não o coração na mão não é ter a vibração do coração.
A vibração do coração é uma realidade da consciência, uma realidade da disposição da Luz, uma realidade da
constituição do canal do éter que ali é ligado pelo princípio da Cruz, ou seja, a parte vertical correspondendo ao
canal do éter ou à nova camada associada ao Sushumna.

Vocês têm a possibilidade de realizar a fusão da horizontalidade com a verticalidade acendendo o estágio dito
de irradiação Divina, tornado possível devido à ativação, em vocês, da energia Serafínica, em outros termos,
do fogo solar.

Vocês devem realizar essas etapas da Cruz, necessariamente, antes dos fenômenos de natureza elementar, e,
sobretudo, solar, devendo ocorrer no momento da ascensão definitiva.

A partir de hoje, e já desde alguns dias, algumas semanas mesmo (aparentemente desde a data de 25 de
março e, sobretudo, desde a data de 7 de maio), certo número de veículos constituíram esse corpo dito de Luz
inteiramente e, portanto, foram capazes, obrigatoriamente, de ascensionar e se transladar com seu corpo ou
sem seu corpo no mundo da quinta dimensão, inteiramente.

Vocês estão, atualmente, a cavalo entre dois mundos, como o disseram algumas entidades.
Entretanto, estar a cavalo entre dois mundos necessita tomar consciência, imperativa e rapidamente, de sua
própria dualidade de comportamento, em algumas ocasiões.

Isso não é um julgamento, nem uma condenação.

Os elementos que vocês vão reencontrar, através das pessoas que lhes serão colocadas no caminho, vão lhes
permitir compreender e aceitar algumas coisas distorcidas que podem existir mesmo na constituição de seu
corpo de Luz.

Assim como o Cristo disse: “Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem”.

Aquele que se permitisse julgar um comportamento inadequado estaria, ele também, na inadequação.

Convém, antes de tudo, engajar um processo de confiança quanto à ausência de julgamento.

A Luz, lembrem-se (e esse será, sobretudo o papel do Arcanjo Jofiel demonstrar-lhes), é hoje inteligente,
inteligente no sentido o mais nobre.
Quer dizer, jamais a Luz poderá ir contra a Luz.
É tão simples assim.

É-lhes, portanto, solicitado, além da confiança na Luz, o fenômeno de abandono à Luz.

É através desse processo de abandono à Luz que vocês realizarão, primeiramente, certo número de erros
inerentes à sua posição interior entre dois mundos.

Isso concerne a alguns traços de caráter ou de comportamentos ou alguns modos de funcionamento ligados



aos esquemas prescritos que vocês transportam, de geração em geração.

São esses esquemas que vocês não percebem na totalidade.
Entretanto, estejam certos de que aqueles a quem vocês se dirigem percebem isso em vocês e, entretanto,
eles não podem lhes dizer ou lhes afirmá-lo porque eles se colocariam, eles mesmos, no desequilíbrio e,
portanto, na dualidade com relação ao que eles observaram.

Convém, naquele momento, que vocês estejam na posição daquele que vê ou daquele que é visto em seu
defeito, confirmar seu abandono à Luz e deixar a Luz trabalhar em vocês, a fim de lhes revelar o que deve ser
revelado, a fim de lhes permitir irem para o caminho da constituição desta cruz gloriosa em sua interioridade, ou
seja, juntar-se ao caminho do Cristo.
Não há outra coisa a fazer além disso.

O resto são apenas construções mentais, jogos ligados à ilusão da 3D dos quais vocês participam ainda,
agora, com relação a esse processo.

Antes de ir mais adiante na apresentação do Arcanjo Jofiel, gostaria de saber se vocês têm coisa a dizer, em
sua língua.
Essas coisas a dizer podem tanto se referir aos questionamentos, mas, também, como dizer..., à ocasião de
lhes permitir descarregarem-se de algumas coisas em consciência e em verdade.

Não se esqueçam de que o que vocês desejam esconder nos é profundamente visível e, em alguns casos,
profundamente desagradável.

Entretanto, nós obedecemos ao princípio que eu acabo de enunciar, portanto, nós não apontaremos jamais o
dedo, nós não acusaremos jamais, nós esperamos simplesmente que a vontade da Luz se manifeste,
inteiramente, na integralidade, em seu ser interior.

Questão: como perceber os antigos esquemas para poder remediar isso?

É, no entanto simples aceitar e realizar o abandono à Luz.

Isso passa por uma primeira etapa que é, eu diria, uma espécie de confiança, mas também de fé na Luz.

A partir do momento em que você dá esse primeiro passo, você constatará, de maneira rápida, ou brutal, em
alguns casos, que a Luz é verdadeiramente o elemento curador e o único capaz de transcender alguns de seus
limites, impostos por você mesmo quando de sua educação ou, também, pelo que vocês chamam as
diferentes linhagens.

Não se esqueça de que você passa (e isso foi repetido em várias vezes) de um governo humano para um
governo espiritual, de um tempo humano para um tempo espiritual.
Isso se traduzirá, necessariamente, por uma transparência que deverá ser manifestada, conscientizada,
concretizada, ao nível de sua vida encarnada, antes de passar, real e totalmente, na nova dimensão, se tal é
sua possibilidade e se tal é seu anseio (e não desejo).

Entretanto, não é nada que não possa ser transcendido pela Luz.
Não é nada que não possa ser colocado na Luz pela Luz.

Lembre-se de que é você, e unicamente você, quaisquer que sejam os níveis de consciência que nós os
fazemos experimentar e viver, que pode desencadear o processo de aceitação total da Luz.

O ser humano de boa vontade que avança para a Luz e que compreendeu os mecanismos de Luz, estaria
ainda num plano puramente emocional ou mental, vai tudo fazer para suprimir o que é evidente, o que é
flagrante.

Entretanto, do exterior, aqueles que já engrenaram de maneira um pouco mais avançada, eu diria, o caminho de
retorno para a Unidade, veem nos outros certo número de defeitos.
Mas eles não podem apontar o dedo, ou falar desse defeito, senão, vocês compreenderam, eles se
colocariam, eles mesmos, na dualidade e, portanto, voltariam a descer, eu diria, de um estágio bastante
importante.

É preciso efetivamente compreender que vocês passam de linhagens humanas às linhagens espirituais.

Vocês não podem manter as linhagens humanas e pretender participar das linhagens espirituais.
Isso significa que vocês devem eliminar toda noção de filiação humana.

Enquanto vocês permanecerem sob a influência da filiação humana, vocês não poderão participar à filiação
espiritual.

Do mesmo modo, os esquemas de funcionamento, ancorados em você e invisíveis aos seus olhos e à sua
consciência, para você mesmo, mas visível do exterior (mas, no entanto, não podendo ser mostrado por



aqueles que os veem em vocês, sob pena de dualismo), obviamente, necessitam um abandono ainda maior à
Luz.

A Luz, a partir do momento em que você aceita seu trabalho no interior de você, agirá realmente,
profundamente, para apagar essas zonas de sombra.
Mas, em particular, as filiações humanas (ou seja, tudo o que concerne às relações afetivas, familiares,
genéticas, transgeracionais e ligadas aos apegos) devem desaparecer e cessar, de maneira irrevogável.

Vocês não podem pretender manter um nível de consciência elevado e continuar a manter os esquemas
vindos do que se chama a 3ª dimensão que foi necessária durante um tempo suficientemente longo.

Hoje, aí está o que importa, não talvez a compreender, mas, ao menos, a terem escutado, para lhes permitir, a
uns e outros, passarem desta filiação humana à filiação espiritual.
Isso não querendo dizer, obviamente, que é preciso rejeitar aqueles a quem vocês chamam seus parentes ou
suas relações afetivas, mas, ao contrário, transcendê-los para vê-los com um olhar novo, aquele que restitui a
liberdade ao outro e que não o sujeita ao próprio modo de pensamento de vocês ou a um modo de
pensamento ligado a uma linhagem humana, qualquer que seja.

Isso é válido para as correntes espirituais do passado.

Vocês se tornam seres capazes de lucidez e convém encarar tanto os princípios eminentemente importantes,
como o princípio Crístico ou o princípio Budista com um olhar novo, despojado totalmente de qualquer noção
de filiação a uma Ordem ou a uma religião.
Não pode ser de outro modo.

Vocês viveram sob a influência de certo números de raios que foram necessários, durante fases precisas de
sua evolução, mas não se esqueçam de que o Pai é transformação, de que a Luz é transformação.

Nos multiuniversos vocês não podem, portanto, pertencer a um modo de funcionamento passado e pretender
aceder a um modo de funcionamento novo.
Tudo o que vocês vivem hoje é novo.
Tudo o que vocês vivem hoje é uma página nova.
Tudo o que vocês vivem hoje é uma nova etapa de seu crescimento e de sua vida.

Trata-se de uma revelação do que vocês são.

Vocês não podem manter o que, no entanto, foi necessário, e muito útil, e recomendável, nos tempos
pertencentes ao passado desta 3ª dimensão e acederem, ao mesmo tempo, à 5ª dimensão.

Vocês devem, como lhes foi dito em outros lugares e em outras circunstâncias, lavar suas vestes, a fim de se
cobrirem com seu corpo de Luz.
Esse não pode ser constituído com os esquemas antigos, preconceitos antigos e apegos que vocês mantêm
de maneira artificial.

Questão: você disse: “tudo o que vocês vivem hoje é novo”. Deve-se aplicar isso ao conjunto dos
dias novos que se apresentarão a nós?

Sim.
A partir do momento em que vocês começam a se abandonar à Luz (qualquer que seja o estágio deste
abandono, que ele seja total ou incompleto) vocês observarão certo número de mecanismos colocando-se no
trabalho para lhes “facilitar”, a tarefa e a alegria.

Isso é uma bênção.
Vocês estão lúcidos, vocês são seres conscientes, independentemente mesmo da Luz e independentemente
de sua posição a cavalo entre duas dimensões.

Vocês devem compreender que progressivamente e à medida que vocês aceitam o abandono à Luz,
progressivamente manifestar-se-á a vocês a nova filiação, as novas sincronias, os novos significados e os
novos reencontros e as novas energias.

Mas é um momento em que é preciso saber soltar.

Questão: toda intenção exterior é então excluída?

A intenção, se é manifestada pela Luz, é estrita verdade.
Se ela é manifestada por qualquer vontade, inconsciente ou consciente, de manipulação, vocês se
aperceberão muito rapidamente que esta intenção não é da ordem da Luz.

Seu aprendizado será extremamente rápido para permitir diferenciar a intenção da Luz e a intenção do ego, em
vocês, através dos resultados das sincronias e da fluidez que se instaurarão na ocasião desta experimentação.



Ainda uma vez, compreendam efetivamente que não é questão nem de julgar, nem de condenar, mas de
experimentar o que participa do que eu chamaria a intenção vinda da Luz e a intenção vinda do ego.
Os frutos não serão absolutamente os mesmos e, disso, vocês tomarão consciência, eu diria, como o nariz no
meio de sua cara.

Questão: pode-se considerar que tudo é novo em todo momento?

Nem tudo é novo e há regras, mas as regras são feitas para serem transcendidas a outro nível.
Portanto, a novidade corresponde, de fato, ao aprendizado que vocês fazem, mas, entretanto, este
aprendizado se faz nas estruturas antigas que devem ser modificadas, transformadas, e, algumas, efetivamente
abandonadas.

Assim como eu exprimi, muitas coisas, efetivamente, são novas.
Muitas coisas novas chegam à sua consciência, mas vocês devem levar um olhar lúcido sobre as
manifestações que ocorrem no desvio de um determinado comportamento.

É através do que vocês observarem, no exterior, com relação a vocês mesmos, que vocês saberão, de
maneira inabalável, se vocês estão na precisão da Unidade ou ainda na inexatidão da dualidade.

Entretanto, sem condenar nem o exterior nem você mesmo, mas simplesmente fazendo a experiência, há
casos em que a experiência desagradável pode se repetir.
Isso implica, naquele momento, outra virtude da Luz, que é a paciência.

Questão: é então o abandono à Luz que nos permite ter uma neutralidade como expectador no que
diz respeito ao exterior e ao interior?

É mais do que a neutralidade.
A neutralidade pode ser uma saída com relação a uma falta de responsabilidade.

A palavra mestre é verdadeiramente o abandono à Luz.

Entretanto, o importante é compreender que vocês jogam o jogo do aprendizado.
O jogo do aprendizado necessita compreender, com seu coração, e também com seu intelecto mais
sublimado, como se arranjam as peças do quebra-cabeça e ver o momento em que o quebra-cabeça não está
montado de modo correto.
Ver quer dizer, novamente, desconstruir e reconstruir de outro modo, mas não é acusando o exterior de seu
erro de construção que vocês desconstruirão o que vocês têm que desconstruir em vocês mesmos.

Assim, nada vem do exterior, mas, efetivamente, de seu interior.

O que se manifesta a vocês, no período de efusão de radiação do ultravioleta, são necessariamente
mecanismos de sincronia que são colocados em seu caminho a fim de lhes permitir irem para mais
desconstrução e mais reconstrução nova.

Mas vocês devem aceitar, a partir do momento em que viram, a etapa a desconstruir e realmente a
desconstruir, mesmo se isso provoca a repetição de uma construção anormal.
Vocês têm certo tempo, e certa presença pela orientação da Luz, que lhes permite realizar isso.

Questão: o abandono à Luz faz-me sentir uma grande alegria, mas, ao mesmo tempo, um medo que
reforça a dúvida e o controle.

Sua pergunta junta-se, efetivamente, à própria natureza do não abandono total à Luz.

De onde vem esta oposição?
Ela vem do jogo de seu mental.

Não é um jogo emocional, é um jogo de sua estrutura mental que funciona de acordo com o modo da razão.
A razão funciona sempre no modo dualista, porque, para uma escolha, haverá sempre duas soluções, mas a
noção de coloração e de escolha oporá sempre a noção de prazer ao desprazer.

Portanto, se vocês permanecem sob a influência desta noção, vocês persistem nos esquemas de
funcionamento ligados à dualidade.

A Unidade não conhece nem prazer nem desprazer.
A Unidade não conhece a noção de utilidade ou de inutilidade.
A noção de agradável ou desagradável.
A Unidade é tudo.

Simplesmente, isso corresponde ao que lhes estabeleceu, ao nível vibratório, o Arcanjo Metatron, ontem à
noite.



O famoso Eu Sou.

Estando no Eu Sou, pronunciado, em hebraico, Heieh, o Heieh permite apagar a dualidade.
Isso participa do abandono à Luz.

O que faz com que, pelo momento, vocês tenham a impressão de não se abandonarem à Luz?
É, obviamente, o que vocês chamam o pequeno eu, seu ego, que recusa entrar no Si-Unidade.

Vocês viveram, quando das primeiras efusões da radiação do ultravioleta que nós emitimos para vocês, a
capacidade de realizar, ao nível de seu Manipura chacra, o Si-Unidade.

Eu os remeto às palavras que foram pronunciadas naquela ocasião pelo Arcanjo Miguel, porque elas lhes darão
todos os esclarecimentos, a fim de realizar, antes de penetrar a etapa da Unidade ao nível do coração, o Si-
Unidade ao próprio nível de seu ego.

Questão: que significa esta alegria interior espontânea, sem motivo exterior?

Não há necessidade de explicação com relação à alegria interior.

A alegria interior participa do Eu Sou.
Ela é a alegria da Presença reencontrada, a alegria da irradiação da Unidade reencontrada.

Ela não tem necessidade de significado outro além do que ela é mesmo.

Querer colocar palavras e encontrar uma explicação com relação à alegria da Unidade, ao que vocês chamam o
Samadhi, os faz instantaneamente sair do Samadhi, porque não se trata de modo algum do mesmo nível de
referencial.

Vocês não têm que colocar palavras no Eu Sou.
O Eu Sou é um estado que se vive.
Sendo um estado que se vive, ele se basta por si, por sua conexão à Fonte.
Não há significado, não há significação, além do ser o Eu Sou.

Questão: a experimentação não arrisca nos queimar as asas?

O fogo espiritual nada tem a ver com o fogo material.

O abandono e o medo de se queimar, ou o medo de se enganar, faz parte do jogo de seu mental.

Colocar esta questão significa que permanentemente vocês estão na noção de controle entre a noção de
prazer / desprazer, de eficácia / ineficácia, ou ainda de bem e de mal.

Não pode haver mal na Luz.
A visão do mal é uma visão que eu qualificaria de maniqueísta, que foi necessária devido à experimentação
que vocês escolheram e decidiram desde certo numero de ciclos, para alguns.

Entretanto, convém compreender que, a um dado momento, o modo de conduta de sua vida é diferente.
Isso pode corresponder, se gostam de imagens, a passar da bicicleta ao automóvel.

Vocês não têm mais necessidade de pedalar quando vocês estão num automóvel, se não estão num
automóvel a pedais, o que concerne a uma idade específica de suas vidas.
É como se vocês estivessem num automóvel potente e vocês procurassem ainda os pedais.

Questão: como educar o melhor possível os filhos sem estar num jogo de poder?

Se você estivesse suficientemente na realidade da Luz na 5ª dimensão (o que não é ainda o caso,
obviamente), você poderia, simplesmente por sua irradiação, sem poder, sem outra orientação além daquela
da Luz, educar e criar seus filhos.

Para aqueles de vocês que são pais, qualquer que seja a idade dos referidos filhos (que não são seus filhos,
eu os lembro), antes de tudo, cultivar sua Luz, cultivar seu abandono, e vocês constatarão que as coisas
acontecerão de maneira muito mais fluida.

Eu não quero dizer com isso que elas acontecerão de maneira conforme a suas expectativas, com relação aos
comportamentos dos filhos que seriam inadequados, porque eles participam também, mesmo se estão, já,
antes de certa idade, na Luz, a formas matriciais induzidas, obviamente, por sua sociedade, que tende a afastá-
los da Luz autêntica.

Mas se você mesmo volta a se tornar esta Luz e esse farol, bem, eles irão para onde houver a Luz,
espontaneamente.
Mas isso necessita fazer um trabalho de abandono importante de você mesmo.



Você não pode exigir dos filhos que eles se comportem segundo suas regras, se você mesmo não se
comporta de acordo com o que você quer, ou seja, as regras da Luz.

Você não pode pretender, em outros termos, o abandono de seus filhos à sua vontade, se você mesmo não
está abandonado à vontade da Luz.

Se você não está abandonado à vontade da Luz, isso significa que resta em você, assim como eu o exprimi,
certo número de oposições ou, se prefere, zonas de Sombra.

Como você quer, nessas condições, que seus filhos sigam a Luz, uma vez que você mesmo manifesta a
Sombra, qualquer que seja a idade desses filhos?

Questão: o afastamento do cônjuge é uma consequência de uma dissonância das vibrações ou de
uma falta de abandono à Luz?

Há situações ligadas às pessoas, ligadas aos apegos, ligadas aos lugares de vida, ligadas aos
comportamentos, que se afastam necessariamente de vocês porque vocês não participam do mesmo plano
vibratório e do mesmo plano evolutivo.

Entretanto, seria um erro fundamental querer fazer participar, a todo custo, o cônjuge, ou uma relação afetiva,
ou uma relação filho / pai, de sua própria evolução.

Você prejudicaria, com isso, a própria evolução da alma que vocês querem, assim dizendo, proteger ou elevar.

Essa é também uma forma de manipulação.

Vocês devem, portanto, aceitar, entregando-se à Luz, que alguns caminhos (que foram, em alguns momentos,
apaixonantes, enriquecedores) possam, aí também, morrer.

Vocês devem efetivamente morrer para certo número de apegos, que eles sejam ligados a lugares, a
comportamentos, a associações, a funções.

Mesmo tudo isso foram apenas jogos que lhes permitiram aceder ao momento que você vive.

Entretanto, é preciso aceitar fazer o que eu chamaria os lutos.

O que é permitido pela noção de luto é ser capaz de se desapegar.

Não se esqueça jamais que o abandono à Luz se acompanha de uma fluidez, de uma sincronia e de uma
aplicação da alegria.
Todo acontecimento, ou toda circunstância que ocorre em suas vidas provocando uma perda da alegria,
necessita uma compreensão maior de sua parte, como do evento que desencadeou isso.

A partir do momento em que você estiver totalmente abandonado à Luz, tudo se produzirá de maneira simples.

O Amor é simples.
A Luz é simples.
A vontade do Pai é simples.
Ela pode ser um grande rigor, como você a experimentou com a energia Metatrônica e a consciência do
Arcanjo Metatron, mas, entretanto, ela segue o que se chama a linha de menor resistência.
Isso é, hoje, verdadeiro.

Isso não era talvez verdadeiro segundo os modos de funcionamento da 3D, mas, indo para outra dimensão,
para uma translação dimensional em outro espaço e em outro tempo e, por vezes, em outro corpo, você deve
aceitar as regras do jogo da mudança.
Daí decorrerão coisas muito mais simples em suas vidas.

Nós compreendemos que, devido ao dualismo em suas estruturas cerebrais e vibratórias, vocês possam estar,
em alguns casos, em oposição ou em conflito com relação a algo que vocês não compreendem.

É-lhes solicitado, naquele momento, rever sua cópia e não voltar a funcionar como antes, qualquer que seja a
ferida, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a irritação que isso gera em vocês.

Há, naquele nível, a oportunidade de rever sua cópia, em todos os sentidos do termo, a fim de reconstruir o
que deve ser novamente desconstruído.

A fase de desconstrução que vive seu planeta, e de reconstrução, se faz não em uma etapa (isso não quer
dizer, quando tudo está desconstruído, que algo reconstruído é perfeito, obviamente), pode haver um conjunto
e uma sucessão de desconstruções permitindo reconstruções, eu diria, incompletas, a fim de conduzir à
construção a mais de acordo e autêntica com a Luz.



Questão: o único apego autorizado é o apego à Luz?

Crer que o apego à Luz não é um apego seria um erro.

O abandono à Luz não é um apego à Luz.
Abandonar-se não é se ligar.
Abandonar-se não é se apegar.
Abandonar-se é ser.

Questão: qual é o significado ou o impacto do que foi infusionado ontem por Metatron?

Metatron infusiona, em vocês, as novas formas, os novos paradigmas ligados à translação dimensional.

Entretanto, ele não pode permitir, sozinho, a emergência desta nova consciência.
Isso é realizado, inteiramente e na finalidade, pelo último Arcanjo que intervirá, que é aquele ligado à noção da
reversão.

Assim, portanto, eu voltarei nesta noção de reversão antes da intervenção e da concretização do Arcanjo Uriel,
como chave de suas lâmpadas, naquele momento.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

____________________
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/


"Quando se diz que um pensamento pode matar tão certamente quanto os seus meios físicos, isso é evidente."

*O JULGAMENTO, A DOENÇA e A CURA*

O julgamento é possível e mesmo desejável quando vocês estão face a face com uma pessoa, porque isso
permite dissolver a dualidade associada ao julgamento.

O julgamento que é afirmado quando lhes é solicitado para não julgar, é semelhante a isso.

Quando vocês forem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, e quando naquele momento vocês falarem de uma
terceira pessoa, aí, vocês estão no julgamento.

Por quê?

Por que, naquele momento, a pessoa de quem vocês falam bem ou falam mal, não tem meios de apreender a
vibração que lhe chega.

Quando se diz que um pensamento pode matar tão certamente quanto os seus meios físicos, isso é evidente.

A partir do momento em que vocês estiverem em dois, falando sobre uma terceira pessoa, vocês não estão
mais no caminho de Cristo, simplesmente porque vocês emitem para essa pessoa, que não está ciente da sua

discussão e das suas palavras, um pensamento que vai chegar a ferir da maneira mais profunda a sua alma
sem que ela própria possa saber, ou responder, ou reparar o que foi feito.

Assim, o fato de não julgar não se expressa pelo fato de não dizer a verdade a uma pessoa, mas, sim, pelo fato
de não falar de uma pessoa na sua ausência.

Dessa forma, é este comportamento que devem mudar de maneira radical para não entrarem em oposição ao
princípio Crístico.

É isso que dizia Cristo quando lhes pediu para não julgarem, especialmente para os seres conscientes.

Eu entendo por seres conscientes, os seres cuja consciência está polarizada nos mundos espirituais e cuja
vibração é tal que se vocês estiverem reunidos pela vibração, pela sua confiança, pela sua consciência, e

expressarem um pensamento sobre uma terceira pessoa, vocês destroem a terceira pessoa e vocês destroem
a anomalia, tão seguramente como se vocês a matassem.

ANAEL - 20 de maio de 2009 - Autres Dimensions

**SAINDO DA ILUSÃO 5**
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Eis o que eu tinha para lhes dizer sobre o conceito de julgamento.

E isso constitui a maneira de se articular com o próprio conceito de doença.

A doença corresponde a um desequilíbrio.

A 3a. Dimensão dissociada é um mundo de desequilíbrio onde vocês precisam buscar constantemente o
equilíbrio.

O equilíbrio é dinâmico.

Ele pode, em alguns casos, ser estável, como é o caso nas Dimensões imediatamente superiores.

Então vocês passam a vida buscando um equilíbrio, ou seja, buscando a Unidade, estando todos em um
mundo de dualidade.

Os criadores, as forças Metatrônicas, as forças de precipitação na matéria, que os levou aí onde estão nesta
Dimensão, têm feito extremamente bem as coisas.

Pelo princípio de similitude, existe na natureza nativa, em todos os reinos e nos elementos da natureza, a
solução a todos os problemas relativos às anomalias e patologias do seu corpo.

Quer seja no nível físico, no nível etéreo e em outros níveis muito mais sutis.

As forças da natureza são as que vão lhes permitir, de maneira indefectível, conectar com a sua Unidade, tanto
pelo reino mineral como pelo reino vegetal e reino animal.

O apelo às forças de outras Dimensões com relação à cura necessita também que tenham integrado esse
princípio em meio à sua vida.

***

A natureza é o elemento curador da sua própria natureza.

Isso é essencial de entender e, quando nós falamos de natureza, nós não falamos de produto transformado
pelo homem, mas dos próprios elementos da natureza, tomados em meio à própria natureza.

Entretanto, compreendam bem que para cada desequilíbrio associado à sua dualidade manifestada, a doença
não é nada mais do que a perda transitória da sua Unidade.

Se a perda fosse definitiva, vocês passariam finalmente no mundo Unitário, vocês passariam pela porta que é
denominada morte.

No entanto, a doença é a oportunidade que lhes é dada de entender esse princípio essencial de que toda força
de cura é uma força ativada, pela natureza, em meio à natureza.

Não existe doença que não possa ser curada pelas forças nativas.

Essa etapa é para integrar.

Então, obviamente, vocês falam e vocês vivenciam cada vez mais forças curadoras não pertencentes ao
mundo da natureza desta Dimensão, mas, sim, ao que vocês denominam forças espirituais.

Em última análise, o arquétipo vibratório mais elevado que pode colocá-los em relação com a tripla Unidade é,
evidentemente, o triângulo.

Portanto, vários de vocês começaram a perceber, desde a efusão Metatrônica, o que eu
denominaria civilização dos triângulos.

A civilização dos triângulos pertence ao que nós chamamos de 24ª Dimensão e que é, então,
incontestavelmente superior, em nível vibratório, ao nível de informações que podemos fornecer.

Entretanto, ao se manifestarem, os triângulos são uma qualidade de radiação que lembram, do mesmo modo, a
frase de Cristo: “quando vocês forem 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês”.

É nisto que o conceito de doença se articula com o conceito de julgamento.

O julgamento é um olhar dual levado sobre a Unidade.

Nada mais.

A doença é uma manifestação da dualidade em meio a um organismo dual buscando a Unidade.

Desse modo, a doença é julgamento.

A doença é um julgamento de vocês, sobre si próprio, manifestando uma anomalia.

A única maneira de obstruir e de fazer desaparecer, de transcender esse julgamento é recorrer, em proporção
variável segundo o seu nível de consciência, à natureza nativa ou às forças espirituais.

A função triangular tem a particularidade essencial de fazê-los compreender o que é denominado tripla Unidade
e o mistério mais importante associado à encarnação: a Fonte 3 em 1.

Esse é um princípio indefectível da Luz.

Como sabem, a Luz está organizada nas Dimensões superiores sob a forma hexagonal ou geodésica.



Há, então, 6 lados nas partículas de Luz, ou seja, há um certo número de triângulos que compõem essas
partículas, essa Luz.

***

Encontrando a Unidade em meio ao seu desequilíbrio dual de manifestação, permite-lhes a reparação.

Isso corresponde à compreensão do julgamento e, então, a não aceitação do julgamento, quer esse
julgamento seja expresso em relação a si próprio ou em relação ao exterior.

Eis as causas principais das doenças.

Obviamente, eu sei que vocês falam de doenças kármicas, de doenças cujas origens são diversas.

Mas, decididamente, tratar-se-á sempre de uma violação da tripla Unidade.

A violação da tripla Unidade participa simplesmente do que vocês denominam, e que nós denominamos para
vocês, o julgamento.

Portanto, é solicitado para não julgarem.

Compreendam bem que a dualidade não está ligada a um ser frente a outro ser e lhe dizendo as suas quatro
verdades, no sentido em que entendem isso, mas, mais, ligada ao fato energético, vibratório e de consciência,

de conversar sobre uma pessoa ausente.

Se vocês forem 2 ou 3 reunidos em meu nome para conversar sobre outra pessoa, vocês participam do
julgamento e da doença, da sua como a do outro.

Eis o que eu tinha para lhes dizer antes de passar as indicações mais precisas, progressivamente e à medida
que este dia permitir engajá-los na tripla Unidade de cura, a fim de permitir a intervenção eficiente do Arcanjo

Rafael (*).

A finalidade da cura sendo simplesmente fazê-los passar do estágio dissociado do seu ego para o estágio do
coração.

Trata-se do que foi denominado a ‘porta estreita’, mas também do nascimento de um novo corpo espiritual
chamado de embrião Crístico [8º. Corpo, situado na ponta do esterno]ou de nascimento da criança interior.

“Ninguém pode penetrar no reino dos céus se não se tornar de novo como uma criança”, como disse Cristo.

Vocês devem, em consciência, tornarem-se novamente como uma criança.

Tornar-se de novo como uma criança significa, simplesmente, abandonar os prejulgamentos, abandonar os
julgamentos, viver no agora, viver em Comunhão com toda a Criação.

O conjunto da Criação nos remete inexoravelmente à natureza da qual vocês participam neste mundo.

Vocês têm perguntas em relação a isso?

***

Pergunta: desde a infância, tivemos várias oportunidades de julgar no sentido em que você
entende...

Todo o mundo fez isso.

***

Pergunta: … então, como reparar isso?

Passar do ego ao coração é uma verdade que implica no não julgamento.

Isso lhes foi explicado longamente pelas palavras e pelas vibrações.

Isso corresponde também à passagem da tripla Unidade para a Unidade mais integral, esta vez.

É a passagem do ego ao coração.

É a passagem à dimensão do Amor.

Obviamente, todo ser humano, pelo fato da passagem na dualidade, e, isso, desde a sua mais tenra infância,
participa dessa dissociação e dessa dualidade.

É-lhes mesmo impensável não mais emitir pensamentos sobre outra pessoa, pelas palavras, ao se falar dela
com outra pessoa.

Mas, entretanto, isso participa da dualidade, da dissociação e da doença.

A origem final das doenças, de todas as doenças, vem unicamente deste fato.

Quer sejam as suas doenças ou as produzidas com o outro ou amplificada com o outro.



Vocês entendem isso quando começarem a viver as forças de cura do Arcanjo Miguel.

Por enquanto, o que é expresso em palavras são apenas ideias e conceitos dos quais terão oportunidade de
verificar, por si mesmo, no seu corpo e no corpo do outro, a realidade intrínseca.

***

Pergunta: como fazer quando nos encontrarmos nessa situação. Esquivar-se? Centrar-se no
coração?

Estar no coração, totalmente, é obviamente de longe preferível, mas o perigo está também nesse nível.

A partir do momento em que estiverem no coração (e o seu mental sempre presente, é claro, pelo próprio fato
da sua encarnação), a partir do momento em que conectarem com Dimensões superiores pelas vibrações dos
seus centros (das suas lâmpadas, como nós denominamos isso), se, naquele momento, estando nesse estado
vibratório de Comunhão, vocês estiverem reunidos em 2 e, então, em palavras, em efusão, em realidade, pela
dimensão Crística, e naquele momento vocês emitirem pensamentos ou julgamentos em relação a pessoas
ausentes, vocês caem instantaneamente na dualidade e se afastam, vocês mesmos, como o outro, da sua

própria Divindade.

Evidentemente, estar no coração é um encargo e uma responsabilidade e isso é uma alegria, com certeza.

Mas vocês devem tomar consciência, imperativamente, de que as vibrações e as palavras são energias
extremamente poderosas, ainda mais quando o seu nível vibratório for elevado.

O problema não é o mesmo a partir do momento em que estiverem, para alguns de vocês, na 5ª Dimensão.

Por quê?

Por que, naquele momento, as palavras não mais existem.

O modo de se comunicar é, como vocês denominam, mesmo se isso for apenas um pálido reflexo, a telepatia.

O problema é que a telepatia não pode estar confinada nas palavras.

A telepatia se propaga em todas as direções e vocês não podem falar de uma pessoa sem que ela seja
informada instantaneamente, na vibração, o que não é o caso nesta Dimensão.

A realidade vem então realmente, objetivamente, principalmente desse conceito de julgamento.

O julgamento, eu repito, não consiste em dizer ao outro o que ele é, ou ao menos o que se pensa que ele é,
mas em se exprimir sobre uma terceira pessoa, porque naquele momento, vocês entram em uma realidade

que eu qualificaria de mortal.

***

Pergunta: quando conhecemos, quando sentimos esse tipo de coisas cara a cara, como reagir?

Convém, nesse caso, afirmar o que vocês sentem, não como uma verdade, mas como uma percepção que
lhes é própria.

Naquele momento, vocês dão início ao conceito de reparação, pois colocam o outro (quer isso seja verdadeiro
ou falso) frente a uma responsabilidade nova e transparente.

Vocês propiciam o diálogo.

Esse diálogo leva precisamente à resolução deste aspecto dual.

Vocês engrenam necessariamente o retorno à Unidade com essa pessoa e vocês engrenam o retorno à
dimensão Crística.

***

Pergunta: O.M. AÏVANHOV disse que seria melhor permanecer em silêncio nesse tipo de situação.

Plenamente.

Aquele que compreendeu e que permanece na dimensão do coração não pode intervir, mas isso diz respeito
às pessoas em meio a um grupo falando de outra pessoa.

Essa pessoa, estando em paz com ela mesma, não tem, ela, que intervir, pois ela não disse nada sobre a tal
pessoa, mesmo se consciente.

***

Pergunta: podemos reequilibrar isso emitindo a Luz?



O problema é que uma vez que vocês tiverem, em relação a uma pessoa, emitido um pensamento (positivo ou
negativo, isso segue nos dois sentidos), vocês vão induzir um movimento de energia sobre essa pessoa, pelo
próprio fato de ter levado a sua consciência sobre essa pessoa, com uma terceira pessoa. Nesse momento,

vocês podem reparar emitindo a Luz e o Amor, mas esse pensamento e essa emissão da vibração serão
coloridos pelo que vocês tiverem dito anteriormente.

O conceito de transparência, o conceito de transcendência, exige a reparação.

A reparação deve ocorrer, também, no nível onde se situa o desequilíbrio.

Portanto, o veneno que vocês representam através das suas palavras está relacionado com isso e unicamente
com isso.

Assim se perpetuam as anomalias envolvendo sete gerações anteriores.

Não se trata de uma visão da mente, mas de uma realidade vibratória.

Há pessoas que, através de reuniões e sem estarem conscientes da dimensão do coração, pelas suas
palavras, vão induzir uma maldição atingindo sete gerações.

Essa verdade que lhes é anunciada agora é algo de fundamental e de capital na compreensão da dimensão
humana nesta Dimensão e em Dimensões futuras.

***

Pergunta: quem recebe isso não pode simplesmente devolver em Amor?

É necessário que ele seja esclarecido.

É necessário que ele conheça, com eu disse, a origem do que é induzido.

Não há nenhuma maneira, especialmente se ele próprio estiver no coração, de saber a origem do que lhe
chega.

***

Pergunta: essa é uma forma de canibalismo energético?

A palavra canibal não é adequada.

Falar de canibalismo quer dizer comer.

Vocês devem saber que em termos energéticos, não é aquele que come que está ganhando, mas aquele que
é comido.

É um princípio essencial do qual Cristo participou dizendo: “isso é o meu corpo” falando do pão.

Era um símbolo que foi traduzido, particularmente na religião católica romana, pela hóstia e que é uma imagem
distorcida da realidade.

A palavra canibal não é totalmente correspondente, já que vocês não comem o outro porque, se comessem,
vocês estariam no Amor.

Entretanto, vocês vão produzir uma vibração que vai chegar a se impactar na falha do outro e vocês então vão
reforçá-la.

Isso é uma realidade energética.

Vocês fazem a mesma coisa, também, em relação a vocês mesmos, em certos casos.

E então o conceito de julgamento relacionado a vocês próprios conduz à sua própria doença.

***

Pergunta: se ficarmos doentes, isso quer dizer que pelo menos duas outras pessoas ...

Não.

Eu bem especifiquei que, por vezes, o julgamento era exercido em relação a si próprio.

Nem todas as doenças que vocês têm vêm dos outros.

A maioria vem de vocês mesmos.

***

Pergunta: como parar um pensamento da forma que acontece, mesmo sozinho?



O que você expressa é para perguntar como acalmar os pensamentos e o mental, isso nada tem a ver com o
princípio gerador de doença no outro.

Neste caso, você produz a doença em você mesmo.

O pensamento de julgamento que vocês emitem, em vocês mesmos, em relação a outro qualquer, diz respeito
apenas a si próprio e à sua própria dualidade.

Neste momento é a vocês mesmos que fazem mal e não ao outro.

É a partir do momento em que vocês exteriorizarem esse pensamento com outra pessoa que vocês vão gerar
uma vibração acarretando o desequilíbrio e a patologia.

Isso é inelutável.

***

Pergunta: exceto se a pessoa estiver presente?

Naquele momento, vocês solucionam um problema, efetivamente, em meio à consciência da pessoa presente
naquele momento.

E, aí, há uma espécie de resolução.

A partir do momento em que vocês estiverem em 3 para abordar um problema, Cristo irá se manifestar
inevitavelmente.

Se a pessoa não estiver presente, é o Diabo que se manifesta.

***

Pergunta: como uma pessoa pode superar uma perturbação em sete gerações?

Isso necessita e implica, no nível da alma que sofre dessa patologia há várias gerações, em transcender, no
seu coração, essa patologia.

Isso necessita do que denominam comumente uma tomada de consciência, especialmente dos fenômenos
geracionais físicos e não orgânicos como certas doenças hereditárias.

***

Pergunta: em qualquer tomada de consciência não há um risco de intervenção do mental?

Naturalmente.

Mas isso faz parte do caminho.

Isso se junta, naquele momento, à cura ligada às forças espirituais.

Entretanto, mesmo para esse tipo de patologia, existem soluções na natureza.

Parece-me que algumas entidades, denominadas Hayoth Ha Kodesh, dando-lhes informações extremamente
precisas, e vocês percebem que por vezes os processos de cura recorrem a um processo da natureza nativa.

Vocês têm, aqui, algumas pessoas que vivenciaram esse processo.

Elas puderam constatar o efeito da energia de cura associado ao que era pedido.

Trata-se então de uma reparação vivenciada nesta Dimensão.

O que não exclui a intervenção de Dimensões superiores, é claro.

Muitas vezes, além disso, vocês têm uma combinação da natureza nativa com as forças espirituais, em alguns
locais.

Por exemplo, no que denominam árvores mestres.

Por exemplo, no que chamamos de fonte sagrada.

Os exemplos podendo ser multiplicados infinitamente, mesmo em relação aos minerais ou a locais vibratórios
onde há pontos cruciais de comunicação entre as forças da natureza nativa e as forças espirituais.



Esses são pontos de reunião multidimensionais.

O que vocês chamariam, no nível da sua consciência humana, mas, aí, no nível da consciência natural (mineral,
vegetal ou animal), de portais interdimensionais.

***

Pergunta: como um terapeuta, em contato com o sofrimento dos outros, pode se liberar dessas
influências ou se curar, se necessário?

Esse é um problema às vezes simples e às vezes complexo.

A partir do momento em que escutarem a queixa do outro, e este é o seu papel como terapeuta, médico ou
qualquer pessoa intervindo no acompanhamento do outro, vocês tomam necessariamente parte desse

sofrimento.

Existe, aliás, um vínculo, naquele momento, que é uma transcendência que vocês não podem perceber que
está ligada à ajuda ao outro, que está ligada ao amor entre os dois seres, mesmo se essa relação for
conflitante, mesmo se essa relação fizer parte de terapias pesadas dissociadas da natureza nativa e

dissociadas das próprias forças espirituais.

No entanto, sempre existe, através desse vínculo, um sentido de ação mágica acontecendo além das palavras
e além das técnicas empregadas.

Os seres que são terapeutas estão, de certa forma, não protegidos, mas imunizados em relação a essa
recorrência.

Entretanto, existem seres apresentando zonas de fragilidade associadas até mesmo ao conceito da doença.

Eles têm que viver, neste nível, um aprendizado e uma experiência que deve parar um dia.

Raros são os terapeutas ou os acompanhantes tendo função real de acompanhamento, tendo função real de
terapia, especialmente quando estão envolvidos no nível da sua consciência, que podem levar toda a sua vida,

durante esse ato.

É preciso compreender que a ação de ser acompanhante e a ação de ser terapeuta correspondem, realmente
e na verdade, a uma reparação das anomalias que vocês cometeram em uma vida passada.

Os terapeutas são, então, os que mais têm que superar essa noção de dualidade e, através da terapia e do
acompanhamento e da ajuda que eles procuram dar aos outros, essa é a melhor escola de reparação.

Portanto, vocês estão no serviço para reparar o que vocês fizeram.

Não há aí nenhuma punição, mas um justo retorno da retribuição.

Entretanto, a um dado momento, isso deve parar.

***

Pergunta: durante esse período de tempo, o corpo pode ser afetado?

Sim. Sistematicamente.

***

Pergunta: como lidar com isso?
Pela parada e pela compreensão desse mecanismo.

Se vocês preferirem, seja qual for a dimensão do terapeuta, mesmo se ele estiver diretamente ligado às forças
da natureza nativa (e principalmente se ele estiver ligado às forças da natureza) e ainda mais às forças

espirituais, o dever de reparação assume todo o seu significado e toda a sua importância.

No entanto, e principalmente neste caso, há um limiar a não ser ultrapassado.

***



Pergunta: quando se é atingido por uma doença é desejável recorrer a um ser como Maria ou
Cristo?

Seria muito mais lógico recorrer à natureza nativa, mas esse conhecimento é cada vez mais perdido, exceto
para algumas etnias, algumas tradições que denominam xamânicas, que não estão mais muito adaptadas ao

que vocês vivem hoje, já que existe uma interpenetração das forças nativas e das forças espirituais.

A cura implica também em uma participação ativa daquele que está acometido pela doença.

A melhor participação ativa é, efetivamente, recorrer a um terapeuta, efetivamente, recorrer à natureza nativa,
efetivamente, recorrer às forças espirituais, mas também adotar a conduta de não julgamento.

***

Pergunta: pode-se ir a um lugar sagrado para se curar?
Os santuários sagrados participam da cura do planeta.

A elevação vibratória do planeta corresponde também a uma forma de cura.

Novamente, a Terra, também, passa para a sua sacralidade, não apenas vocês.

O que significa que tudo é força de cura no que acontece atualmente.

Quer essa cura demande uma partida sem o corpo, uma partida com o corpo ou o fato de retornar a um novo
ciclo.

Isso, e a totalidade do que acontece, correspondem a um fenômeno de cura.

Isso pode existir sem, entretanto, ser uma regra que se manifesta a cada momento.

Tudo depende do seu nível de consciência.

Tudo depende da sua capacidade para estar no não julgamento, particularmente para os locais ditos espirituais.

Mas vocês não podem se privar atualmente da natureza nativa, por que, o que vocês vivem, a natureza vive.

O despertar da consciência, por exemplo, dos vegetais ou da água, foi algo de muito concreto e real.

Vocês podem estabelecer comunicação telepática direta com todos os elementos da natureza, tanto no reino
vegetal, mineral, como animal.

***

Pergunta: o que você chama de limiar?

O conceito de limiar é eminentemente variável.

Cada ser humano possui um limiar de resistência à compaixão, um limiar de resistência às transferências de
energia.

Isto é muito variável segundo os indivíduos.

Não há limiar comum a todos os terapeutas.

***

Pergunta: o que você chama de natureza nativa?

A natureza nativa sendo uma natureza que ocorre por si só e não uma natureza criada pelo homem.

Aí está toda a diferença entre uma paisagem, uma natureza selvagem e uma natureza criada pelo homem.

A natureza criada pelo homem evoca a noção de beleza, mas reflete uma ruptura em relação à existência de
ligação cósmica presente na natureza nativa.

Do mesmo modo, a partir do momento em que vocês cultivarem a natureza, vocês desligam necessariamente
a natureza da sua dimensão cósmica superior.

É preciso reintegrar a dimensão cósmica em meio ao que vocês cultivam.

***



Pergunta: a doença significa dificuldade de falar?

É exatamente isso, a dificuldade de falar, a doença, consiste em dizer o que não somos capazes de dizer
diante da pessoa que incriminamos.

A partir do momento em que vocês exprimirem claramente algo que vocês sentem, quer isso seja correto ou
falso, provoca uma reação por parte daquele que foi incriminado.

Dessa reação sempre irá sair a Unidade, sejam quais forem as circunstâncias, havendo reunificação dos dois
pontos de vista opostos, ou separação de cada Unidade e retorno em meio à sua própria Unidade, ou seja,

interrupção da relação.

Dessa forma, vocês alcançam uma relação justa, autêntica e em conformidade com a lei.

***

Pergunta: e sobre as patologias que se curam espontaneamente?

Isso corresponde à transcendência da dita doença.

Há aceitação do princípio de cura, com consciência, em verdade e na sua vivência.

Vocês constatam isso no nível humano, hoje, de maneira geral, mesmo se não for em vocês, de pessoas que
vão muito mais rápido do que antes.

Isso participa do mesmo princípio.

***

Pergunta: e sobre as doenças autoimunes?

Qualquer doença tem o seu tratamento (seja qual for a doença) em meio à natureza, pelo princípio de similitude
e pelo princípio de consciência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós agradecemos. 

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

(*) – ARCANJO RAFAEL (20.05.2009 e 04.05.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/raphael-20-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/raphael-4-de-maio-de-2010.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://autresdimensions.info/articlefadb.html

20 de maio de 2009

***

http://autresdimensions.info/articlefadb.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/raphael-20-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/raphael-4-de-maio-de-2010.html


Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
Série **SAINDO DA ILUSÃO** - Autres Dimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao
************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Cura e da Passagem -

Primeira mensagem de RAFAEL no site Autres Dimensions

~ O MEDO DA PASSAGEM ~

Eu sou RAFAEL, o Arcanjo da Cura e da Passagem.
Aceitem todas as minhas Saudações e todo o meu Amor.

Conforme o Arcanjo ANAEL explicou a vocês nesta manhã (1), existe, tanto em meio à sua densidade como
em outras densidades, uma série de fenômenos que correspondem a desequilíbrios.

Na sua Dimensão, isso é chamado de doença.
Em outras Dimensões, isso é chamado de modo diferente.

Eu sou o Arcanjo que, pela minha Radiação, permite a passagem de um estado ou de uma vibração a um outro
estado ou a uma outra vibração.

A passagem não é para ser confundida com a reversão.
A passagem necessita de um alívio, de uma compreensão.

Os ritos e os momentos de passagem em meio à sua Dimensão são numerosos.
A morte é um deles.

Algumas representações fizeram de mim uma imagem pouco amena, chamado por vezes de Grande Ceifador.

RAFAEL - 20 de maio de 2009 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Isso reflete a visão dissociada e o medo no qual este conceito de passagem implica.
A passagem do estado de vida na 3ª Dimensão, pelo limiar que vocês chamaram de morte, é um dos limiares

que os deixaram mais marcados em relação ao medo.
Vocês podem recorrer a mim para todas as passagens que se acompanham de um sentimento de medo do

desconhecido.
Eu sou também a passagem da doença à cura.

Eu sou também a passagem, ilustrada na sua estrutura física, pela passagem do estômago ao coração e no
nível das suas lâmpadas que eu tenho a tendência, pessoalmente, de chamar de chamas, do seu plexo solar

ao plexo cardíaco.
Todos os ritos de passagem em meio aos múltiplos universos recorrem à minha Vibração, à minha Radiância e

à minha Presença.
Eu sou aquele que guia e que acompanha os momentos de passagem.

A passagem sempre é acompanhada, mais especificamente na sua Dimensão, de um sentimento ou de uma
emoção denominada medo.

Eu sou o Arcanjo que resolve os medos.
Eu sou o Arcanjo que lhes permite, não confrontar, mas enfrentar.

Eu sou o Arcanjo que os faz encarar a Verdade do que vocês têm que passar e superar.
É nesse sentido que o imaginário popular, em muitas tradições, pôde me chamar, às vezes, de Anjo da morte.
Entretanto, não é assim, isso é apenas devido a um mal-entendido sobre a minha posição, sobre o meu papel.

Eu sou aquele que, na sua linguagem, faz morrer a lagarta para permitir à borboleta aparecer.
Eu sou aquele que, desde tempos imemoriais na sua Dimensão, guia e permite a passagem do estado

dimensional físico ao estado dimensional astral.
Os elementos que vêm perturbar a passagem estão inevitavelmente ligados e relacionados ao medo.

Podemos afirmar que ambos, o ser humano na encarnação tem medo de ficar doente, como ele tem medo de
se curar.

Assim como vocês têm medo da morte.
O medo impede as passagens de maneira geral, não unicamente, evidentemente, através da doença e da cura
ou através da morte, mas, também, todas as mudanças da sua vida são acompanhadas de um sentimento de

medo.
O medo de perder o que é conhecido, o medo do desconhecido.

O ser humano tem a característica, neste mundo dissociado, de querer imaginar mentalmente muitas coisas
referentes à passagem e à transformação, colando nesta energia uma série de conceitos e de ideias, sempre

falsas, obviamente.
Esses conceitos e essas ideias que se constroem antes de qualquer passagem, sempre tomam as mesmas

vias e os mesmos esquemas.
É o mesmo no momento da passagem da morte como na passagem da doença para a cura, ou ainda da cura
para a doença, ou ainda em qualquer mudança vindo afetar as suas condições de vida e o próprio desenrolar

da sua vida.

***

A passagem sempre é acompanhada de uma série de etapas, mais ou menos manifestadas, mais ou menos
longas, mais ou menos difíceis.

Entretanto, essas etapas precisam ser conhecidas intelectualmente.
Elas são as seguintes - eu especifico que essas fases se sucedem em um tempo mais ou menos longo, elas

estão bem presentes tanto nas passagens agradáveis como nas passagens desagradáveis.
A primeira etapa será chamada de recusa.
A segunda etapa será chamada de raiva.

A terceira etapa será chamada de negociação.
A quarta etapa será chamada de apaziguamento e a quinta etapa será chamada de aceitação.

Assim é do seu ego, uma construção evoluindo há algum tempo, tendo criado a perda do sentido da sua
Divindade e da sua relação consciente com a Divindade.

O que eu vou dizer se aplica, lembrem-se, a cada etapa implicando em uma passagem e em uma mudança na
sua vida.

Isso se refere tanto a uma relação de casal que acaba de nascer como a uma relação de casal a cessar, como
a uma mudança de lugar de vida, como a uma mudança de país, como a uma mudança de estado,
evidentemente, como a passagem que lhes interessa, hoje, que é a passagem do ego ao coração.

***

A recusa, esta palavra fala por si.



Inconscientemente, vocês constroem comportamentos tentando, abaixo do limiar consciente, evitar a
passagem, recusando vê-la, negando, supondo hipóteses que vêm tranquilizar o seu ser, chegando então a

recusar a noção de passagem.
Eu repito, é o mesmo para a passagem da vida à morte, para a passagem da doença à cura, da cura à doença,

do ego ao coração.
A recusa, quando a sua consciência de alma fica sabendo que a passagem, que essa passagem é inevitável,
isso os leva a elaborar planos, construções mentais e emocionais vindo negar, renegar e tentar apagar da sua

consciência a realidade do que existe.

***

A segunda etapa é a raiva.
A revolta interior pode se manifestar, efetivamente, por um estado ou um sentimento de raiva, mas, na maioria

das vezes, isso irá agir, neste caso, projetando no outro, nos outros ou nas causas, a responsabilidade.

***

A terceira fase da passagem é a negociação.
É o momento em que a sua consciência se torna lúcida quanto à inevitabilidade disso, mas onde ela vai

negociar as próprias condições dessa passagem.
Muitas vezes, em meio às suas palavras e aos seus comportamentos, isso se reflete por sim/não e não por

não/sim ou por sim/mas ou por dar meia-volta, frequentemente confuso para si mesmo como para o ambiente.
É melhor não esconder de vocês que esta etapa é certamente a mais conflitante em vocês e ao seu redor.

***

Depois vem a quarta etapa que eu denominei apaziguamento.
Durante o apaziguamento, que ainda não é a aceitação, vocês oscilam de uma calma intensa até um período de

dúvidas cada vez mais curto, cada vez mais intenso que não é a raiva.
A sua consciência apreende o sentido real da passagem a ser feita.

Vocês começam a engajar-se na passagem e, no entanto, meias-voltas violentas podem ocorrer.

***

E, enfim, vem a aceitação, somente naquele momento é que a passagem é realizada.

***

Eu sou o Arcanjo que impulsiona a passagem.
Vocês podem me chamar para qualquer passagem.

A passagem é uma transmutação e não uma reversão.
A passagem corresponde ao surgimento do medo, ao surgimento da dúvida, ao surgimento da raiva, ao

surgimento da alegria, também.
A passagem é um momento e uma mudança que mobilizam muita energia e muitas emoções.

Alguns seres humanos são mais capacitados para a passagem do que outros.
Alguns de vocês estão tão sob o peso de medos que a passagem é um drama.

Outros são capazes, bem depressa, de passar pelas primeiras etapas da passagem e pelas etapas de
negociações, mas podem, por vezes, se atrasar no período de apaziguamento, pois eles ali encontram

alimento, já que eles experimentam neste nível a compaixão do outro, às vezes exagerada.
Outros, enfim, vivem a passagem como se isso não fosse uma passagem.

Estes seres livraram-se da influência do medo e da raiva.
Todas as etapas que eu descrevi ocorrem em todas as passagens, sem exceção.

***

Hoje, interessam para vocês essencialmente três passagens.
A passagem da doença para a cura, a passagem do ego para o coração e a passagem da 3ª Dimensão para a

4ª Dimensão intermediária.
A passagem da doença para a cura corresponde, em grande parte, ao que lhes expressou ANAEL, nesta

manhã, para não sobrecarregar a minha Radiância e a minha atribuição durante a minha intervenção.
A passagem do ego ao coração significa o fim da primazia do “eu” sobre o “vocês”, o fim da primazia do



pequeno si frente ao Si.
Trata-se, durante esta passagem, de passar de um olhar voltado para si, para um olhar voltado para o outro.

A terceira passagem, enfim, é a passagem da sua 3ª Dimensão para a Dimensão imediatamente superior que
é uma Dimensão intermediária correspondendo, quando da sua aceitação, ao reconhecimento do princípio de
Unicidade da vida e do princípio de Unicidade em CRISTO, chamado por vezes de Porta Estreita, o 8º Corpo,

o embrião Crístico.
Este ponto de passagem é freado, aí também, nas três coisas que nos interessam esta noite, pelo medo.

O medo é o que cristaliza, no ser humano, o que paralisa e extingue literalmente a Luz e o que acarreta
literalmente a confusão e a Sombra.

Esta passagem também é um momento particular que lhes permite levar, quando da aceitação, um olhar lúcido
sobre as suas próprias limitações, sobre as suas próprias insuficiências e, sobretudo, que lhes permite tomar

consciência de que nenhuma situação ou nenhum outro ser além de vocês, é responsável ou culpado pelo que
vocês vivem.

Existe, no nível desta passagem, uma revolução correspondendo a uma mudança de paradigma onde o olhar
(ou o ponto de vista, se vocês preferirem) os faz passar de um estado de sofrimento ligado à acusação, para
um estado de alegria crescente pela própria compreensão de que tudo o que lhes chega apenas pode vir, em

última análise, de vocês, pelo princípio de ressonância, pelo princípio de atração.
Não pode ser de outro modo.

Vocês são absolutamente a FONTE e a única causa do que vocês são, dos seus problemas, das suas
insuficiências.

Assim como vocês são a FONTE, a única causa da sua alegria.
A ilusão da dualidade, desta 3ª Dimensão dissociada, por causa da limitação, não mais entre vocês e a Luz,

mas entre vocês e o outro, entre vocês e a situação vivenciada, coloca-os de maneira inexorável, por oposição,
na condição de vítima permanente.

Vocês apenas são vítima de vocês mesmos.
Enquanto vocês considerarem que vocês são vítimas das circunstâncias, vítimas de outra pessoa, a passagem

não ocorre.
A passagem ocorre no momento em que vocês penetrarem na 4ª Dimensão, o estágio da Alegria, da

Plenitude.
Isso corresponde à passagem da Porta Estreita.

Vocês devem, em todos os ritos de passagem, livrar-se das suas emoções.
Vocês devem se livrar dos seus erros de compreensão quanto à origem exterior ou interior dos seus

problemas.
Pois, em última análise, o único problema existente apenas pode vir das suas próprias criações.

Enquanto vocês procurarem no exterior, no outro, em uma circunstância, a causa, a passagem não pode ser
feita.

Não se trata, no entanto, de ficar sentindo alguma culpa, pois isso iria manter o papel de vítima, mas, sim, de
olhar com lucidez o que representam essas etapas da sua vida.

Qualquer mudança, por menor que seja, encontra este princípio de passagem.
A vida é uma sucessão de passagens e eu devo dizer que a minha Radiação e a minha Presença tiveram muito
trabalho em meio a esta Dimensão, em meio a um papel retraído que vocês chamariam, na sua Dimensão, de

Anjo e, entretanto, esse é o meu papel e a minha função.

***

Não pode haver passagem sem perdão.
Não pode haver passagem sem aceitação.

Vocês devem reconhecer, principalmente durante a passagem que nos interessa esta noite, como causa, a
origem e a consequência dos obstáculos, mas também da passagem em si.

***

Como eu disse, vocês podem recorrer à minha Radiância, às minhas orientações, à minha Bênção, a cada vez
que a passagem for bloqueada.

O momento do reconhecimento de vocês mesmos enquanto o único agente da possibilidade da passagem,
mas também do bloqueio da passagem, é uma etapa fundamental no seu crescimento espiritual e no seu

desenvolvimento espiritual.
Jamais se esqueçam do princípio de atração e de ressonância existente em meio à sua Dimensão, mesmo se

a escala de tempo nem sempre lhes permitir tomar consciência no momento em que isso acontece.
O perdão a si mesmo consiste em reconectar com a Alegria e integrar a passagem.

***



O elemento que eu inscrevo em vocês durante esta passagem é um fogo.
Não se trata do fogo do Coração.

Não se trata do fogo do ego.
Trata-se do fogo da Terra, semelhante ao fogo da Serpente, aquele que se encontra no seu sacro, o osso em

forma de triângulo.
A sua 3ª lâmpada tem por símbolo um triângulo vermelho.
Vermelho como a Terra original, vermelho como o Fogo.

O fogo da Terra é o que queima os medos, é o que queima os véus das suas ilusões, em vocês e sobre o
mundo.

***

O princípio da minha ação é mais escondido e silencioso.
O meu papel não é menos indispensável em meio ao Conclave e às efusões que vocês recebem atualmente.

A passagem mais importante, correspondendo a um reforço da minha Presença, está ligada ao período
denominado Assunção ou Festa de MARIA.

Eu voltarei nesta ocasião para me expressar muito mais sobre esta noção de Passagem Mariana.
Anunciando assim uma outra passagem crucial, aquela da encarnação, na totalidade, em meio às suas

consciências, às suas estruturas, do Arcanjo MIGUEL, daqui a seis ou sete semanas, no momento da sua
Festa.

***

Eu lhes transmito todas as minhas homenagens, todo o Amor dos Arcanjos pela sua raça, por esta
humanidade, todo o Amor dos Arcanjos pelos mestres que vocês são, tendo conduzido a Terra à passagem

por vir.
Vocês são abençoados, vocês são amados, vocês são ajudados, vocês são guiados.

Paz para vocês, Paz à sua alma, Paz ao seu corpo e Paz no seu Espírito.
Permaneçam nesta Radiância durante algum tempo.

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

1 - ARCANJO ANAEL (20.05.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-20-de-maio-de-2009.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO RAFAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articled2bd.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAPHAEL-20_mai_2009-articled2bd.pdf
20 de maio de 2009

***

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

************
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http://autresdimensions.info/articled2bd.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-20-de-maio-de-2009.html
http://autresdimensions.info/pdf/RAPHAEL-20_mai_2009-articled2bd.pdf


- Ensinamentos do Arcanjo Ancião e Mensageiro -

Primeira mensagem do Arcanjo GABRIEL no site Autres Dimensions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eu chego à terça parte do caminho realizado pelo Arcanjo MIGUEL, o Bem Amado, e pelo conjunto do

GABRIEL - 21 de maio de 2009 - Autres Dimensions
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Conclave.
Eu venho lhes dar a compreensão da Alegria Interior, não com o seu cérebro, mas com o seu Coração.

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

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

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

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

Eu revelo em vocês as memórias, transcendendo-as.

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

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

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

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

pesados e densos.
Vocês podem me chamar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensagem do Venerável ARCANJO GABRIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6a1d.html

http://autresdimensions.info/pdf/GABRIEL-21_mai_2009-article6a1d.pdf
21 de maio de 2009

***

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

www.portaldosanjos.net

************
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Eu sou RAM.
Para aqueles que não me conhecem, eu sou Mestre instrutor.

Eu ensino essencialmente sobre os caminhos que lhes permitem realizar o seu coração.

Eu venho essa noite, ao nível da minha radiação de consciência, eu estou religado à vibração e à Luz do
Arcanjo Gabriel, não para a comunicação, mas, efetivamente, para lhes permitir realizar o retorno ao seu

coração.

Com relação a certo número de conceitos que foram exprimidos em vocês, ao redor de vocês, desde vários
dias, com relação ao que vocês chamam de decisões, de projetos, de caminhos a traçar, com relação mesmo
às circunstâncias manifestadas de suas vidas, que se desenrolam diante de vocês, nessas etapas tão cruciais

para o seu futuro e a sua evolução, eu venho explicar-lhes e demonstrar-lhes que a maneira mais correta de
estar na Luz é seguir o que lhes dita a Luz.

Como a Luz fala em vocês?
Ela não pode falar com palavras.

A Luz que eu penetrei nesse canal toma caminhos específicos antes de lhes chegar sob forma de palavras.

As palavras são apenas uma parte muito limitada da minha emanação.
Entretanto, eu concebo que as palavras nesta densidade em que vocês vivem, e os pensamentos, são o órgão

de manifestação da sua consciência, privilegiado.

Assim, é capital determinar se as palavras e os pensamentos vêm da sua Essência ou do seu ego.
Esse mecanismo é extremamente importante para compreender, para integrar, para levar a efeito.

Isso evitará os erros, os atrasos, os medos e as dúvidas.

***

O que procede e que vem do coração não induz jamais a dúvidas.
O coração, os pensamentos e as palavras do coração são certezas, são também evidência, porque se impõem

à alma sem passar pelo filtro do mental inferior.

Os pensamentos e as palavras do coração existem realmente, mas são uma linguagem vibratória de Luz, antes
de serem as palavras que vocês ouvem e os pensamentos que vocês percebem.

A etapa prévia à observação de suas palavras e de seus pensamentos é, obviamente, aquela que consiste em
estabelecer um estado de calma como a água de um lago.

Eu lhes ensinei também um processo que permite, de maneira simples, através da focalização da sua
consciência em seis pontos, um modo de abrir a vibração da sua Essência, a vibração do seu coração, a

vibração do Amor e a vibração da Luz.

Entretanto, a sua forma de manifestação habitual nesta densidade se faz de maneira privilegiada pelos
pensamentos, pelas reflexões e pelas palavras.

A maior parte das suas reflexões, das suas palavras e dos seus pensamentos não vem do coração, mas vem
do seu mental.

RAM - 21 de maio de 2009
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Enquanto este não for suplantado pelo coração, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas reflexões, que saem
de vocês, são coloridos por seus desejos, por seus medos, por seus modos de funcionamento.

São, portanto, dissociados das palavras, do pensamento e das reflexões que vêm do coração.

***

Hoje, nesta densidade, vocês começam a fazer a experiência entre as palavras do coração e as palavras do
mental.

As palavras do mental os induzem a uma reflexão e a uma escolha.
A escolha sendo determinada com relação às suas experiências passadas, com relação aos seus

aprendizados.
Ela os conduz, de maneira inexorável e inegável, a se enganarem uma vez em duas.

As palavras do coração são simples e são simplicidade.
As palavras do coração fazem vibrar o seu coração.

As palavras do coração os colocam na Alegria.

As palavras do mental os colocam na angústia e na divisão.

A reflexão que vem do mental não resulta em qualquer resposta concreta.

A reflexão que vem do coração é Luz, Alegria, fluidez, sincronia e evidência.

Será que a sua reflexão é evidência ou será que a sua reflexão é dúvida?
Será que as suas palavras os colocam na Alegria ou será que as suas palavras os colocam no

questionamento?

O questionamento induz à dúvida, o questionamento induz à suspeita, o questionamento induz ao erro.

As palavras do coração, os pensamentos do coração, vêm da Fonte em vocês.

A Fonte não pode se perder, não pode se enganar.

A evidência do coração através das palavras, através da reflexão, através dos pensamentos, impõe-se a vocês,
sem repetição.

As palavras do mental, os pensamentos do mental, as reflexões do mental se repetem incansavelmente e os
fazem voltar na ilusão e os fazem crer que vocês decidem com toda independência.

Toda tomada de decisão ligada ao seu mental não está marcada de Amor, mas marcada de julgamento, função
unicamente da satisfação de um desejo.

As palavras, os pensamentos e a reflexão vindos do coração impõem-se como uma evidência e não serão, em
caso algum, a satisfação de um desejo ou a satisfação do ego.

Essas palavras, essas reflexões e esses pensamentos lhes atravessam, eu diria, como uma evidência, como
uma flecha e, sobretudo, não os atrapalha.

Eles são leves, porque aliviam o seu coração, porque aliviam o seu caminho e concorrem para estabelecer, em
vocês e no exterior de vocês, uma fluidez do desenrolar do seu caminho.

O mental, as palavras, os pensamentos, as reflexões vindas do seu mental acrescentam sombra à sombra,
asfixiando a sua Luz e apagando a sua Alegria.

***

Assim, colocando-se como observador, vocês podem, agora e já, com o seu próprio mental, determinar de
onde vêm as suas palavras, de onde vêm os seus pensamentos e de onde vêm as suas reflexões.

Progressivamente e à medida que vocês se tornarem capazes de discernir a origem das palavras, dos
pensamentos e das reflexões, vocês constatarão que, num caso, vocês vão para o peso e que, num outro

caso, vocês vão para a leveza.

Isso se reflete inexoravelmente em sua vida exterior, em sua relação com o ambiente, com os outros e com
você mesmo.

A linguagem do coração é Verdade, evidência e certeza.



Ela não pode forçá-los, essa linguagem, a se repetir, a induzir em vocês os medos, a induzir em vocês as
dúvidas, isso só o mental pode.

Somente as palavras, os pensamentos e a reflexão vindos do ego induzirão sistematicamente em vocês uma
não permanência, uma não Alegria e manterão em vocês o medo e os erros.

***

Abandonando-se à Luz vocês participam da eclosão das palavras, dos pensamentos e da reflexão do coração.

Esse é um ensinamento importante.

Eu lhes disse também que era necessário, antes de decidirem, colocarem-se no coração.
Essa é também a maneira de evitar a preponderância do seu mental porque, assim que um problema chega,

ele chama em vocês uma reflexão, das palavras e do pensamento, induzindo à escolha e à dúvida.

Se vocês tomarem por hábito, antes mesmo de encarar um problema, colocar-se no coração, pela meditação,
pela vibração, pela polarização da consciência, vocês permitirão iluminar o questionamento e permitirão ao

coração se manifestar na Luz, iluminar o que é proposto.

Isso vai aliviá-los.
Isso vai evitar-lhes os medos e as dúvidas.

O medo, as dúvidas não podem vir ou proceder do coração.
O medo, as dúvidas, as raivas não existem no nível do coração.
Eles existem unicamente no nível do ego, no nível do mental.

Todo o jogo do seu mental é fazê-los crer, e vocês ali aderem, que vocês não estão no coração, que os medos
e a dúvida habitam em sua alma.

Isso não pode ser Verdade, em momento algum.

E, entretanto, ao ali aderir, vocês jogarão o jogo da separação, da dúvida e dos medos.

Nenhum medo, nenhuma dúvida pode proceder do coração.
O coração os coloca na Unidade, os coloca na Alegria, os coloca na fluidez.

E, no entanto, vocês dizem que são vocês que decidem.

Mas jamais são vocês que decidem.

Isso acontece em um nível inconsciente, ligado à superioridade das suas existências passadas registradas e
engramadas pelos seus sofrimentos, pelos seus desejos, pelas suas insatisfações.

A decisão do coração, além de ser uma evidência, alivia o seu caminho.

Assim que vocês começarem a se colocar como observadores, a colocarem a sua consciência no coração,
vocês observarão muito rapidamente que seu caminho e as circunstâncias do seu caminho se encaixam e se

organizam de maneira miraculosa.

Em resumo, se vocês derem um primeiro passo para a decisão do coração, o seu caminho será um caminho
fácil, quaisquer que sejam os obstáculos.

O aprendizado de saber como dirigir a sua vida através dos impulsos do seu mental ou através dos impulsos
do seu coração, é indispensável a fazer durante este período.

O resultado é muito simples, tanto no seu corpo como no seu caminho.

***

A decisão do mental implica em tensão em alguma parte no nível do seu corpo físico.

A decisão do seu coração implica em liberação das referidas tensões no nível de seu corpo.

Não pode ser de outro modo.
Isso é muito simples de aplicar.

Apenas o seu mental ou o seu ego é que vão querer fazê-los crer que isso é insuperável.
Mas eu lhes asseguro que não.



Isso é de uma simplicidade tal que uma criança que fosse formada nisso evoluiria da maneira a mais fluida e a
mais feliz que seja.

E, no entanto, a humanidade escolheu privilegiar a ferramenta da razão, a ferramenta da lógica e do mental,
com base na experiência e na repetição, com base no ciclo de sofrimentos, de alternâncias de prazeres e

desprazeres, enquanto que as palavras do coração, as palavras da Verdade e da Luz do Amor não podem, em
caso algum, induzir em vocês sofrimentos, nem tensões nem erros.

O caminho do coração é o caminho exato.
Ele implica, necessária e invariavelmente em escolhas corretas, de acordo com a sua Luz e de acordo com o

plano da Luz em vocês.

É assim para todas as escolhas que vocês efetuam.

A Luz, o seu coração, a sua Fonte são, de longe, mais eficientes e inteligentes do que o seu mental.

O mental é muito útil nas situações que recorrem a ele, como o agenciamento e a organização da matéria, tanto
através das tecnologias, mas também através da organização do que vocês chamam de grupo social.

***

Por enquanto, a humanidade não tem a experiência do grupo social do coração.
Isso poderá apenas se realizar se vocês mudarem, vocês mesmos, o modo de funcionamento, a título

individual.

Imaginem um grupo de homens e de mulheres cujas decisões não são mais guiadas pelos medos, pelas
dúvidas, pelas suspeitas, mas pela iluminação da Luz.

Naquele momento gera-se, de maneira extremamente rápida, o que eu chamaria de Unidade de consciência.
Nesta Unidade de consciência não pode existir a menor rudeza, a menor distorção, porque o que dominará é a

clareza, a Verdade, a transparência, a honestidade.

A partir do momento em que seu mental intervier, lembrem-se de que ele vai tudo fazer para dividir, separar e
manipular, não devido às suas Sombras, mas devido aos seus medos e devido aos aprendizados que vocês

viveram, que não foram orientados segundo as leis do coração.

É extremamente difícil refazer um aprendizado, mas, pela graça da Luz que os rega, hoje, um novo
aprendizado é possível.

Ele é extremamente simples.

A vibração do coração, a vibração da sua consciência no nível dos seus chacras lhes facilitam a tarefa.
Esta ferramenta é ativada em vocês.

Vocês têm apenas que deixar para ela a preeminência, deixá-la se exprimir, deixá-la se desenvolver.

Diante do afluxo desta Luz, jamais o seu mental estará à altura para lutar.
Ele os fará crer, é claro, que ele continua a ser o Mestre.

Se vocês o alimentarem mantendo a dúvida, o medo e a ausência de Alegria, obviamente, ele prevalecerá.

Eu posso lhes assegurar que, se vocês se colocarem no coração, além das palavras, dos pensamentos e da
reflexão, vocês encontrarão uma facilidade para dirigir o seu caminho, porque vocês serão guiados, vocês

serão vocês mesmos a orientação, vocês serão vocês mesmos o caminho da Alegria e vocês não poderão ir
para onde vocês não devam ir.

Eis as algumas palavras que eu tinha vontade de lhes transmitir.

Se vocês tiverem perguntas ou questionamentos com relação a isso, gostaria de ali trazer as respostas
complementares.

***

Questão: quando se quer ter uma resposta pelo coração, o melhor é se colocar a questão após ter
ativado as 6 chaves?

A primeira coisa que eu lhes ensinei é a ativação das seis portas, das seis chaves do coração (ver em
'protocolos' a Meditação direcionada para o Coração).



Esse processo é obtido, obviamente, num processo em que a consciência é unicamente orientada nisso para
instalar em vocês a vibração do coração, de maneira intermitente e, em seguida, se vocês perseverarem, de

maneira permanente.

Se esta ativação se tornar permanente ou mais ou menos permanente, vocês constatarão, quando das suas
atividades de vigília normal (profissional, relacional, mesmo de escolhas), que esta vibração flutua.

Obviamente, se vier, durante a persistência desta vibração, uma questão, uma pergunta, vocês devem prestar
atenção nesta vibração existente para saber, sentir e perceber qual das escolhas propostas pelo seu mental,

nesse caso, melhora ou faz desaparecer a vibração do seu coração.

Agora, o segundo modo de proceder, que lhes foi comunicado, num segundo tempo, consiste em submeter
uma escolha ao coração.

Os dois são possíveis.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que o que eu lhes dei, agora, permite-lhes delimitar,

independentemente do protocolo das seis chaves, independentemente do protocolo do questionamento no
coração, em função mesmo da resposta que lhes é dada, intelectualmente, se isso vem do coração ou do

mental.

Há, então, três aspectos, independentes e complementares, nesta prática.

No primeiro caso, vocês destrancam as portas do seu coração, vocês percebem o chacra que vibra e que gira,
a sua consciência liga-se literalmente na Alegria interior, na fluidez.

Se vocês forem capazes de manter este estado durante um tempo suficientemente longo, o mental não pode
lutar.

O outro modo, independente, a segunda etapa, se preferirem, consiste em submeter uma escolha à vibração
do coração.

A terceira etapa consiste em observar os efeitos dos pensamentos, admitindo que vocês não saibam de onde
eles vêm.

Isso se refere tanto aos pensamentos, como às palavras, como às reflexões, como às decisões.

A decisão do coração, por exemplo, é de natureza franca, espontânea, direta, sem qualquer dúvida e não
implica em qualquer modificação.

A decisão do mental é sujeita ao humor do seu instante, é sujeita às suas reflexões do instante, ela é mutável,
jamais fixa, e sujeita também a um estado de emoções, de alegria ou de tristeza, mas jamais a Alegria interior

que vocês podem sentir no momento em que vocês ativam as seis chaves do coração.

Assim, qualquer que seja a etapa que vocês visualizarem, qualquer que seja o modo com o qual vocês
procederem, vocês obterão muito facilmente a resposta pela vibração, pela instalação da Alegria ou pela

própria manifestação do que está sujeito ao seu intelecto, ao seu coração, ao seu ego.
Essa é uma prática essencial.

Existem múltiplas práticas ligadas à abertura e à consciência do coração, mas as etapas que eu respeito
obedecem a uma lógica do coração.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Assim, portanto, vou poder lhes transmitir, novamente, a minha paz e a minha bênção.

Vocês são abençoados.

Eu lhes agradeço por terem me dado a oportunidade de ir mais adiante no meu ensinamento e no meu serviço.

Eu lhes digo, certamente, até breve.

Recebam todo o meu Amor.
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DO SITE AUTRES DIMENTIONS

PRIMEIRA PARTE

Minha esfera de influência é tudo o que corresponde à noção de relação.
A relação é diferente da comunicação.

A relação acontece, geralmente, nas atrações e repulsões que escapam ao seu consciente.

Alguns conceitos são importantes a assimilar, de maneira a elucidar o mistério de algumas relações humanas.

A relação autêntica é aquela que libera.
A relação autêntica é aquela que dá a liberdade.
A relação autêntica é aquela que desabrocha e que coloca no que vocês chamam a alegria.

A relação sincera e honesta é a que retira a prisão do outro, libera vocês, literalmente, do que é chamado, em
seu mundo, apego; libera-os do que é chamado, em seu mundo, o julgamento, do que é chamado, em seu
mundo, sofrimento.

A verdadeira relação autêntica, ligada à relação que vocês mantêm com a Luz e o Amor será, pouco a pouco,
iniciada em vocês, permitindo-lhes, com isso, aproximar a relação multidimensional dos seres que vocês se
tornarão proximamente.

Entretanto, fiel a meu hábito, eu estou aqui, também, ligação e ser de relação, para lhes permitir desabafar suas
perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, não unicamente sobre a relação, mas, de uma maneira geral,
sobre o que vocês vivem, sobre o que vocês apreendem e permitem irradiar ao seu ser interior durante esses
momentos que vocês vivem.

Assim, estou pronto para ajudá-los diretamente, não unicamente através das palavras, mas através das
radiações energéticas que me são próprias em minha esfera de influência, é claro.

Questão: os conflitos são ligados a uma falta de desabrochar espiritual das pessoas em causa?

As relações conflituosas têm apenas um único sentido e um único objetivo: fazê-los se voltarem para si
mesmos.

A maior parte das pessoas, das almas encarnadas sobre esta Terra, pensa que a relação é comunicação.

No preâmbulo, eu lhes disse que a comunicação participa de um nível, a relação participa de outro nível.

O problema é que as relações podem ser induzidas pelas cicatrizes ou ligações relacionadas ao passado que
estão situadas abaixo de seu limiar de percepção consciente.
Naquele momento, obviamente, resulta esse tipo de relação que eu chamaria uma ferida.
Esta ferida vai revelar, de maneira extremamente inconsciente, em vocês, os medos.
As feridas e os medos que daí resultam vão, por sua vez, vir colocar em epígrafe e na Luz a acuidade da
relação que não é vivida num modo autêntico de liberação.
É preciso bem compreender que a relação dita conflituosa é aquela que é a fonte de uma maior possibilidade
de integração de sua Luz.

De fato, os seres que evoluem através de uma relação conflituosa, de uma relação específica (seja episódica,
permanente, cármica, de casal, ligada aos ascendentes ou aos descendentes), são oportunidades inesperadas
de crescer.

De fato, as relações que vocês vivem, naquele nível, traduzem uma necessidade de reparação, mas traduzem,
sobretudo, o fato de que, quaisquer que sejam os antagonismos e as oposições existentes, as duas almas na
relação estão certamente muito mais próximas do que aquelas que não pensam ou vivem, seja por sua origem
planetária, seja por sua origem de ligação situando-se, geralmente, ao nível da lei de ação/reação.
Eu não falo de problemas de comunicação.
Muitas pessoas, almas humanas, tentam resolver os problemas de relação pela comunicação.

ANAEL – 22 de maio de 2009
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Isso nem sempre é possível porque, geralmente, a comunicação situa-se abaixo de seu limiar de percepção
consciente quanto à origem, a fonte desse problema de relação.

A relação autêntica é a que os libera, é a que dissolve literalmente os entraves, tanto ao nível social, ao nível
sexual, ao nível de comunicação, ao nível de objetivos, mesmo, comuns.

Questão: como agir numa relação de casal em que a comunicação não acontece mais?

Cada relação é eminentemente diferente.
A relação vivida num modo conflituoso num casal não é a mesma relação conflituosa existente entre duas
almas não ligadas pela noção de casal.

A noção de casal é sistematicamente a noção de imagem no espelho.

O que não é suportado no outro, ao nível de um casal criado e constituído, corresponde às falhas que estão
naquele que vê a falha.
Isso não pode ser de outro modo.

Entretanto, toda relação deveria poder terminar (mas isso é efetivamente dificilmente o caso, quando se produz
e não há resolução no sentido amistoso – de alma) na paz das almas.
Isso significa que o problema não pôde ser superado, que a relação, mesmo se ela se fecha e se rompe nesta
dimensão, não fez participar a alma.
Não se trata de um processo de cura, contrariamente ao que vocês creem (em todo caso, nesta dimensão),
mas de um processo de resolução que é adiado para posteriormente.

Assim, as relações que vocês rompem antes que elas tenham sua liberação, propriamente dita, é exatamente o
que se produz para a grande maioria das almas humanas em encarnação.

Entretanto, sua esfera relacional é fortemente impregnada das efusões das diferentes luzes que vocês
recebem.
Há, assim, uma possibilidade de iluminar muito precisa, muito pontual, eu diria, do que é a relação entre dois
seres.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Eu percebo que sua relação comigo se faz na abertura.
A abertura é ligada, obviamente, à espera calorosa, que não interroga o que vai acontecer.
Assim, eu lhes agradeço.

Não se esqueçam, também, que eu sou aquele que governa as relações entre os membros de nosso
Conclave, mas, mais geralmente, em minha dimensão, as relações entre as diferentes entidades Arcangélicas
que são inumeráveis.
Vocês têm acesso apenas a algumas vibrações que são importantes com relação ao período que vocês vivem,
com relação às efusões que nós dirigimos, no Conclave, para vocês.
Mas esta relação apresenta algumas características que eu desenvolverei um pouco mais tarde no dia de hoje.

Então, eu vou deixá-los agora experimentar o que é a relação no sentido autêntico, no sentido da liberação.

SEGUNDA PARTE

Eu lhes desvendarei o próprio princípio do que é chamada relação e os diferentes níveis em que se situa esta
relação.

A primeira etapa é que toda relação, em sua dimensão, nesta dimensão, sem prejulgar a origem ou o nível
inconsciente da relação, a relação no exterior de vocês, o relacionamento com outra pessoa, engaja sempre
um princípio de desequilíbrio.

Não pode haver, antes de aceder à etapa do coração, relação de equilíbrio.

Toda relação, qualquer que seja, faz-se através do princípio de dualidade.
Isso quer dizer o que?
Que numa relação e, independentemente mesmo de sua noção de percepção, relativa a esta relação, além
mesmo da noção do que foi chamado prazer / desprazer, apego / não apego, toda manifestação de uma
relação participa da dualidade.

O princípio inexorável da dualidade, na relação, como em todo princípio dual, faz considerar que exista uma
noção de vencedor e uma noção de perdedor.

Efetivamente, em toda relação, mesmo a mais harmoniosa existente entre dois seres, existe sempre o que
chamaríamos um vencedor e um perdedor.



O vencedor é aquele que toma.
O perdedor é aquele que dá, no sentido dual.

O que isso quer dizer?
Não pode haver equilíbrio energético e de consciência, numa relação, não manifestado ao nível do coração.
Isso vai se traduzir, na prática e na própria evolução desta relação, necessariamente, por um princípio de
vencedor e de perdedor.

O vencedor sendo, de uma maneira geral, em um nível ou em outro, aquele que tem mais energia e coisas a
tomar.
O perdedor sendo aquele que tem, necessariamente também, mais coisas a dar e a se fazer tomar.

Não pode haver equilíbrio na relação entre duas pessoas.
Apenas há equilíbrio a partir do momento em que, como o disse Cristo, vocês se reúnem em seu nome.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que, a partir do momento em que vocês são 2 ou 3 e vocês se reúnem em nome do Cristo e
vocês afirmam o princípio desta relação ao nível do coração, apenas naquele momento que o princípio
perdedor / vencedor desaparece, em proveito de uma relação que eu chamaria, como vocês a chamam,
vencedor / vencedor.

A relação vencedor / vencedor vai se manifestar ao nível do estágio cardíaco.
Ela introduz a noção do coração e, naquele nível, encontra-se o equilíbrio.

Qualquer outra relação baseada na sexualidade, baseada na comunicação, baseada no amor, baseada na
atração, baseada no ódio, é necessariamente desequilibrada.
Esse é um princípio fundamental e inviolável de toda relação em seu modo dual.

Toda relação participa e procede desse princípio.
Não pode ser de outro modo.

A partir do momento em que vocês começam a penetrar a vibração de seu coração, a vibração de sua
Essência e a Vibração da realidade da relação ao nível do coração, esse princípio de vencedor / perdedor
tende a desaparecer, para deixar o lugar à relação que eu chamaria de vencedor / vencedor.

Nesta relação, em que o intermediário é o Cristo, quer dizer, sua própria dimensão Crística, torna-se evidente
que, a partir daquele momento, vocês estarão, cada um de seu lado, vencendo e enriquecido por esta relação.

Assim, a famosa trilogia daquele que dá, daquele que toma e daquele que assiste, aquele que é tomado e
aquele que toma, esta relação triangular não é uma relação no sentido Crístico.
É uma relação desequilibrada, conduzindo sistematicamente a uma perda da relação e, sobretudo, a uma não
reparação da relação.

A relação é evidenciada pelas fragilidades do outro, no sentido da dualidade.
No sentido da Unidade, ela concorre a fazer aparecer o princípio Crístico, o princípio de irradiação da Luz e,
portanto, o princípio de Alegria.

Uma relação equilibrada e equilibradora é a que vai fazê-los desabrochar a dimensão do coração.

Isso se manifesta, antes de tudo, além mesmo de uma eventual relação de natureza sexual ou uma relação de
casal ou uma relação familiar ou uma relação de trabalho, pelo que eu chamaria esta alegria do coração.

Esta alegria do coração manifesta-se por uma vibração e, sobretudo, por um sentimento intenso de liberação.
Esta liberação não é uma vã palavra, não é uma visão do espírito, mas é um ato real que permite cortar os laços
a fim de entrar na relação livre, o que subentende, e que é um ato de consciência e um ato vibratório,
energético e de radiância.

Toda relação que vocês vivem nesse mundo, enquanto ela não é inspirada pelo coração vibratório (e não pelo
coração do desejo que vocês têm frequentemente nas relações de atração, que elas sejam de casal, familiar,
profissional ou outra), vocês estão sistematicamente sob a influência desse desequilíbrio.

Esse desequilíbrio terminará, inexoravelmente, pela partida de um ou do outro.
É o que acontece em todos os aprendizados de vida que vocês fazem.
É importante compreender que, na etapa de transição na qual vocês estão hoje, a relação que fecha
transforma-se em relação liberatória.

A relação liberatória é a que libera o outro, entrega-o à sua própria autonomia, ao seu próprio poder, à sua
própria alegria.

Vocês criam, quando estão a dois nesta relação, ou em vários (e é, aliás, muito mais fácil estabelecê-la a partir
do momento em que vocês não são dois, em que vocês não são três, mas quando vocês entram num



submúltiplo das 24 unidades de consciência tais como isso foi definido por vários intervenientes), em sua
realidade.
Quer dizer que, a partir do momento em que vocês estão em número par, em 6, em 12, em 24, vocês realizam
muito mais facilmente, pelo princípio de radiação, a relação equilibrada ligada ao coração.

É nesse sentido que os períodos de reagrupamentos que lhes são solicitados, e que vocês são
impulsionados, correspondem à aplicação deste tipo de relação.
Nessas relações, não pode existir constrangimento, não pode existir regra, não pode existir mesmo o
sofrimento, porque elas são livres de toda impregnação de sua 3ª dimensão.

Não pode mais haver, o que vocês chamam em sua linguagem, algoz, vítima, salvador.

Vocês se tornam todos os salvadores de si mesmos.
Vocês se tornam todos independentes através desta relação.
Isso se chama uma tomada de responsabilidade e também uma responsabilização da relação.
Com relação a isso, há questões, antes que eu lhes diga, agora, o que fazer com isso?

Questão: você falou das relações humanas. Há outras relações?

Sim, perfeitamente, a relação humana é somente a porta de entrada para a relação interdimensional.

Vocês não podem pretender uma relação interdimensional se vocês não acedem a esta relação inter-humana,
porque ela participa do princípio de Amor.

Vocês apenas podem atingir a vibração de seu coração através de um trabalho de consciência, através de um
trabalho energético que vocês devem realizar.
Nesse sentido, os reagrupamentos são essenciais, vocês não podem permanecer fechados na dualidade de
uma relação a dois.

Vocês vão aceder, proximamente, a estágios multidimensionais de seu ser, onde a noção de dualidade está
proscrita.

É preciso efetivamente compreender que, mesmo a relação a mais fusionada ou a mais íntima que vocês
possam experimentar, por exemplo, através do que vocês chamam a sexualidade, em outras dimensões não
se realiza assim.

Ou seja, não é uma tomada de posse do outro ou um abandono ao outro, é um abandono à sua própria Luz.

Aliás, as trocas que vocês qualificariam aqui embaixo de sexualidade, em outras dimensões existem, mas,
obviamente, não são absorvidas pelo que vocês chamam de órgãos genitais.
É uma relação de Luz a Luz.

A relação de Luz a Luz desencadeia o fenômeno que vocês chamam prazer.
Assim, na relação exata entre dois seres, não passando pela esfera sexual, esta relação deve estabelecer, no
sentido próprio como no figurado, um prazer e é muito mais fácil estar no prazer em vários do que a dois.

E, no entanto, vocês não podem aceder a esta relação interdimensional que vou desenvolver, aliás, agora, sem
terem cruzado esta etapa preliminar, ao nível de seu próprio coração, de sua própria dimensão de coração, em
sua relação consigo mesmo e na relação com o outro.

Isso faz parte de seu aprendizado.

O reagrupamento a 6, 12 ou 24 é provavelmente, e efetivamente, ao nível energético, a melhor maneira de ali
chegar, porque nesses submúltiplos, vocês não podem ter relação triangular falsificada, assim como vocês a
chamam, algoz, vítima, salvador.

Questão: se já se está numa relação de casal, portanto, forçosamente desequilibrada, o que advirá
desse gênero de relação?

Nem toda relação é destinada a ser quebrada.

Lembrem-se do que eu disse.
Se vocês quebram sua relação, qualquer que seja, para esperar encontrar uma relação exata, vocês tecem
novamente um laço com a pessoa com a qual vocês rompem ou quebram.

Entretanto, existem casos em que a pessoa que está na relação com você, por exemplo, numa relação de
casal, não quer e não pode, ao nível de sua consciência, aceder à relação exata, cabe a você, então, fazer o
caminho sozinho.
Sozinho não quer dizer romper.
Sozinho quer dizer fazer o caminho de ativação da vibração de seu coração, em relação a si mesmo, na relação
exata do Amor.



Naquele momento, se vocês propõem o Amor, o outro não poderá permanecer no mesmo estado.
O que quer dizer que ele recusará com força e energia a nova relação que você lhe propõe.
Ele não poderá, dito em outros termos, absolutamente suportar a Luz que você emite.

Assim, não será você quem romperá, mas será o outro, e vocês não estarão, naquele momento, ligados por
um princípio de dualidade, estando você mesmo em curso de realizar sua Unidade.

O que não é a mesma coisa que decidir você mesmo romper uma relação, qualquer que seja.
A Luz libera.
Ela libera também as relações falsificadas e, entretanto, vocês não têm todos os prós e os contras, uma vez
que eu lhes dei esses princípios, que correspondem às diferentes relações existentes nesta materialidade
falsificada que eu descreverei um pouco mais posteriormente neste dia de radiância.

O princípio da Luz unificada em sua própria relação com sua alma induz necessariamente a uma reação no
outro.
Esta reação podendo ir no sentido da adesão ou no sentido da ruptura.
Entretanto, estando em acordo consigo mesmo, pelo relacionamento com seu coração, é evidente que não é
você quem cria uma nova relação pela ruptura.

A ruptura não é jamais o apagar de um laço, bem ao contrário.
A ruptura é quase sistematicamente o reforço de um laço.

Entretanto, vocês estão num período charneira, em que todos os laços que vocês construíram estão se
dissolvendo.

A partir do momento em que eu tiver desenvolvido as diferentes naturezas possíveis desses laços, vocês
compreenderão, intelectualmente e pela vibração, o que isso significa.

Pelo momento, eu lhes exponho os princípios, submetendo-os a um questionamento importante.

Entre aspas, eu «falseio» então a relação para fazer trabalhar o que vocês chamam sua ferramenta mental.
Entretanto, eu lhes darei a chave que participará de uma grande eclosão de riso.

Questão: toda ruptura é então uma fuga?

Sim.
Sistematicamente.

Toda ruptura é uma fuga que vocês pensam ser real na energia, mas, no plano da alma, é um laço a mais que é
criado.

Uma relação, qualquer que seja sua origem, não cria uma liberação, ela cria uma liberação do ego, propiciando
a ele criar outras relações falsificadas.

Não pode haver liberação pela ruptura de um laço, qualquer que seja.
Apenas para aquele que é o vencedor desta relação (a princípio aquele que é o mais forte, tanto em luz como
no ego), que pode vir esta liberação mostrando o exemplo.

Entretanto, isso não basta sempre, infelizmente, para engajar o outro no mesmo processo, mas, naquele
momento, sua tomada de consciência e seu relacionamento de sua energia no coração e em sua consciência
no coração permitem dissolver o laço.

Existem relações que eu qualificaria de engraçadas, em sua dualidade, que vocês passam literalmente
dezenas de vidas a reencontrar as mesmas pessoas, em diferentes papéis, sem poderem delas se desfazer.

Entretanto, isso fazia parte do jogo de seu carma e da descida na separação.

Hoje, a reparação da separação tornou-se possível e, portanto, restitui a liberdade ao outro.

Diferentes intervenientes exprimiram-se sobre a noção de poder sobre si e de poder sobre o outro, isso
correspondendo exatamente à mesma coisa.
Nesse sentido, a noção de ajuntamento torna possível, de maneira extremamente rápida, este aprendizado.

Questão: como estabelecer uma relação equilibrada com nossos filhos?

É necessário, aí também, subir ao nível de seu coração, ou seja, o tempo de um instante, sair de seu papel de
educador, que é correto e lógico nesta densidade, para conseguir apreender o outro na ligação e na orientação
existente de alma a alma.

Se vocês fazem o aprendizado da vibração de seu coração, os filhos sendo por natureza abaixo de certa idade,



extremamente permeáveis à vibração de seu coração, isso se traduzirá por uma relação de liberação.
Será, dito de outro modo, muito mais fácil.

Questão: qual diferença entre a relação de alma a alma e a relação de coração a coração?

A relação de coração faz intervir o princípio Crístico.
A relação de alma a alma subentende o que eu chamarei as almas irmãs, as almas gêmeas e certo número de
conceitos que, para alguns de vocês, são mais ou menos conhecidos.

Ao nível da satisfação dos sentidos e do ego e da satisfação, mesmo espiritual, desta dimensão, reencontrar
uma alma irmã é extremamente enriquecedor.
Mas se vocês soubessem os prós e os contras desta relação, eu falaria de um carma extremamente pesado.

As almas irmãs são ligadas por experiências importantes, ligando-as cada vez mais no curso das encarnações,
fazendo com que elas se reencontrem, elas se reconheçam, como se diz, de alma a alma.

Bem frequentemente isso passa pela experiência da paixão e do impulso sexual o mais tórrido, no sentido em
que vocês entendem.
Entretanto, isso é um entrave para sua liberdade de coração.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

TERCEIRA PARTE

Então, vamos explicar, com palavras, o que foi a maior parte de suas relações que vocês tiveram que
desenrolar, assumir e viver em suas múltiplas encarnações.

A primeira das relações que eu citarei é, obviamente, a relação chamada de filiação.
É a que os faz compartilhar um material dito genético com seus ascendentes.
Esta relação é marcada por certo número de funções que criam um laço indissociável em relação com uma
noção cármica.

Sistematicamente, a partir do momento em que vocês tomam corpo, a partir do momento em que vocês
decidem se condensar e descer ao nível de tal material genético, procedente do que vocês chamam pai e
mãe, obviamente, isso traduz uma qualidade de Amor essencial para a alma que desce.

De fato, vocês vão, de maneira constante, quase sistematicamente, em sua linguagem, provar uma atração
irresistível (no sentido da alma) através de outra alma que está, ela, na encarnação (ou por vezes os dois, os
dois pais) que, numa vida passada, numa relação conflituosa, lhes causaram o dano o mais extremo a você
mesmo.

Pelo milagre da graça, vocês escolhem então descer sistematicamente no meio ou em uma das duas partes
que foi, numa vida passada, seu torturador, seu algoz, seu assassino ou aquele que lhes fez o maior mal
possível.

A redenção funciona então naquele nível como uma capacidade da alma para vir, pela encarnação, suprimir a
noção de dano que lhe foi feito.

Assim, portanto, descendo nesta densidade com relação a esta vibração inscrita nas memórias cármicas e
genéticas do casal que você escolhe, você participa no alívio do carma da pessoa que o acolhe, ou do casal
que o acolhe.
Esse carma passa das palavras, ele não tem necessidade de reencontrar a memória daquilo.
O simples fato de descer nesta densidade e permitir àqueles que são seus pais amá-lo (e ao pior de criá-lo
sem amá-lo) permite reparar o carma deles que eles tinham com relação a você.

Trata-se, portanto, realmente, de uma forma de relação cármica que necessita uma reparação que se produz
devido mesmo à sua encarnação nesta densidade.

Existem outras relações de natureza forte, eu diria, traduzindo reparações.
Estas são responsáveis não por sua descida num meio, mas por seus reencontros que você fará, uma vez sua
vida adulta manifestada.

É excepcional ter esse tipo de relações entre duas almas em relação com a mesma fraternidade.

O que convém compreender, naquele nível, é que, progressivamente e à medida das relações estabelecidas,
durante suas vidas, você teceu e voltou a tecer e consolidou certo número de ligações.
Assim que você entra em relação pessoal com outra alma na densidade, você tece, inexoravelmente, laços que
vão criar situações que chamam uma reparação.

Para além do fenômeno ligado à morte, os fenômenos que você levou a efeito em suas vidas passadas vão
fazer com que, quando vocês reencontram em seu caminho a alma com a qual você teve uma altercação



vigorosa, aí, é o caso de dizer, isso vai necessariamente reativar em você um impulso para se aproximar desta
alma.

Nos casos importantes, ou extremos, em que você teceu e voltou a tecer os laços em múltiplas ocasiões, você
vai reencontrar, quando cruza com esta alma na encarnação, uma atração importante ou irresistível, passando,
o mais frequentemente, pelo fenômeno do casamento.

Assim, portanto, as almas que você escolhe como as que mais lhe agradam não são aquelas com as quais
você está mais livre, mas aquelas com as quais você está mais ligado e com as quais você deve resolver certo
número de problemáticas.

Há, aí, uma relação tipicamente de natureza cármica.
Quando isso é empurrado ao extremo, o processo de relação levado a efeito chama-se as almas irmãs.

As almas irmãs são as almas que participaram, num projeto comum de encarnação, de certa forma de evolução
ou de involução.
Entretanto, as relações estabelecidas entre elas, nessas ocasiões passadas, não permitiram realizar isso de
maneira liberatória.
Daí resulta, então, o estabelecimento de certo número de ressonâncias comuns necessitando se reencontrar,
progressivamente e à medida das encarnações tomadas de maneira extensiva nesta densidade.

Existe outro processo de relação, ele também muito forte, é o que eu chamaria o fenômeno das almas
gêmeas.

Isso não corresponde unicamente ao que vocês chamam de encarnações no sentido de gêmeos, verdadeiro
ou falso.

As almas gêmeas são almas que procedem, em realidade e em Verdade, da mesma centelha Divina que se
fracionou progressivamente e à medida da descida na encarnação.
O que pode explicar que algumas memórias sejam comuns a algumas encarnações e a algumas almas.

Esta relação é também de natureza dual e de natureza não liberatória.

A maior parte das relações estabelecidas não vem, obviamente, necessária e obrigatoriamente, de um carma
ou de uma relação que foi estabelecida numa vida passada.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que as relações tecidas no passado provocam, hoje, os
apegos os mais violentos e as dificuldades as maiores a se liberar.

O problema, como o veremos em alguns instantes, é que a maior parte das relações humanas são fundadas,
como eu o disse anteriormente, na noção de ganho e de perda.
Esse é o primeiro elemento.

O segundo elemento sendo que, frequentemente, essas relações são impregnadas de um poder exercido
sobre o outro e não exercido sobre si.

Nós veremos, daqui a pouco, as características das diferentes relações possíveis, independentemente de
suas origens que eu estou detalhando agora.

Existe também uma relação específica chamada relação de chama gêmea.

As chamas gêmeas jamais tiveram carma a viver juntas, jamais tiveram experiência ligada a laços tecidos.
Trata-se de uma reconexão ligada à presença delas, simplesmente, com relação à centelha Divina ou ovo
cósmico comum.
Isso não implica em qualquer obrigação de voltar a tecer uma nova relação.
Implica, simplesmente, na reconexão e num reconhecimento significando a ativação, nas duas almas, de novas
potencialidades liberatórias e, em caso algum, a necessidade de realizar uma união ou uma relação, qualquer
que seja.

Esta relação é conhecida desde pouco tempo e manifesta-se cada vez mais frequentemente nos caminhos
evolutivos das almas quando de seu retorno, ou de seu caminho de retorno para a Fonte.
São as relações as mais, eu diria, vinculadoras que vocês têm a viver na encarnação.

Entretanto, o princípio da encarnação que eu defini esta manhã, com relação à noção de ganho e de perda, é a
que afetará o conjunto de sua vida de uma maneira geral.

Há também relações que são, estas, ligadas a uma origem estelar específica.

Essas relações são relações marcadas de liberdade, mas, entretanto, um busca exercer o controle sobre o
outro para estar seguro de que eles obedeçam a um projeto de vida correspondente à origem estelar.

Entretanto, essa não é uma relação no sentido conflituosa, ainda que possa tomar os andamentos ligados à



manipulação ou ao controle de um sobre o outro e do outro sobre o um.

As origens estelares não lhes são conhecidas, entretanto, esse gênero de relação é algo que é bastante fácil
para detectar.
Geralmente não há vida de casal possível através disso, mas frequentemente uma aproximação de modos de
vida e modos de funcionamento tal como vocês observam, cada vez mais, através dos reagrupamentos que se
fazem atualmente.

Agora, o princípio da relação humana é qual?
Para além desses princípios de ressonância estabelecidos abaixo de seu limiar de consciência, ou seja,
colocando em causa as relações pais / filhos, colocando em causa as relações de almas irmãs, as relações
cármicas fortes, é preciso efetivamente compreender que a relação de um ser humano com outro ser humano
passa, geralmente, pelo que vocês chamam 3 elementos.

O primeiro desses elementos é o afetivo, manifestando-se por palavras, por comportamentos e por sujeições.

A segunda relação estabelecida põe em jogo, globalmente, o que se chama a noção de casal.
Eu recorro, aí, não necessariamente à noção de casal homem-mulher no sentido em que vocês a entendem,
mas de uma relação dual existente entre duas almas.
Esta relação de casal implica, ainda uma vez, necessária e obrigatoriamente, na noção de vendedor e de
perdedor, por uma razão que é simples.

É que a relação assim estabelecida passa pelos jogos que são ao mesmo tempo ligados à sedução (mesmo
se não é sexual) ou, em todo caso, arrastar o outro em seu caminho.

Essa é uma constante de comportamento do ser humano.
O princípio de fazer aderir, o princípio de reconhecimento no outro, pelo efeito espelho, é uma constante da
relação dual tal como vocês a vivem em sua dimensão.

Entretanto, hoje, já desde certo tempo, é-lhes oferecida a possibilidade de viver outra relação, esta sendo
baseada no coração.

Quais são os obstáculos para o estabelecimento de uma relação baseada no coração?
Qualquer que seja sua relação, a causa de sua relação em curso (esta referindo-se tanto a uma relação do tipo
familiar como a uma relação do tipo cármica, como a uma relação de tipo alma irmã ou ainda uma relação muito
independente desta noção cármica), é que sistematicamente a relação se concebe através de afeições,
através de palavras, através de sinais e de manifestações emocionais.

O conjunto dessas manifestações da relação faz com que esta esqueça o essencial, que deve ser a relação de
coração a coração.

Então, como estabelecer uma relação de coração a coração?
É isso que vocês vão realizar agora.

É muito mais fácil estabelecer uma relação de coração a coração não, como eu dizia, numa relação a dois, mas
numa relação de grupo.
Na condição, obviamente, de evitar o que eu chamaria o trio diabólico, o que eu chamaria algoz, vítima e
salvador.
Isso pode ser resolvido de maneira muito simples.

A partir do momento em que há um desequilíbrio ligado a esta relação a três, basta que exista um submúltiplo
da consciência unitária de 24 pessoas que possam realizar uma união para dissolver instantaneamente as
relações desta natureza.

Entretanto, a título individual e independentemente do que vocês vão realizar, cabe-lhes aceitar e integrar que
as relações que passam pelas palavras, passam pelo afetivo e passam por seus laços habituais, não são, em
caso algum, as relações de coração.

A relação de coração restitui a liberdade ao outro, torna-o livre e o faz vibrar ao nível do coração.
Isso, independentemente dos antagonismos necessários e obrigatórios, eu diria, manifestando-se em sua
dualidade.

Entretanto, em caso de conflito, entretanto, em caso de oposição ligada mesmo à presença da existência de
uma relação, convém fazer cessar, obviamente, o que prejudica o estabelecimento da vibração do coração.

Isso vocês sabem por múltiplas vias, já.
Isso consiste, num primeiro tempo, em fazer calar as palavras, num segundo tempo, fazer calar os
pensamentos (e, sobretudo os pensamentos ligados às noções de julgamento, assim como foi longamente
explicado), convém também fazer calar os sinais e manifestações emocionais.

É apenas nessas condições que a relação vai se estabelecer ao nível do coração e vai permitir que, quaisquer



que sejam as recriminações existentes de um ao outro, pacificarem-se e resolverem-se no coração.

Assim, a partir do momento em que uma relação é estabelecida, obviamente, ela assinala um projeto comum,
ela assinala um carma comum, ela assinala certo número de laços existentes e tecidos tanto nesta vida como
nas vidas passadas.

Entretanto, conhecer a fonte desse laço não basta sempre para transcendê-lo, para superá-lo e para fazê-lo
passar ao nível do coração.

Vocês devem (em particular as pessoas e as almas que sentem que devem se reunir ou trocar de relações)
compreender que estas devem se estabelecer, em primeiro lugar e em principal, no coração.

Isso necessita efetivamente fazer calar as recriminações, fazer calar os pensamentos, fazer calar as palavras e
fazer calar, mesmo, toda noção afetiva, toda noção ligada à emoção.
Isso se pode realizar apenas no silêncio interior.

O que quer dizer que uma relação vendedor / vencedor, assim como a nomeei, apenas pode se realizar se os
dois interlocutores na relação se colocam, cada um a seu turno, cada um a seu ritmo, ao nível do coração.

Naquele momento, quaisquer que sejam as tensões ligadas à dualidade inexorável de sua manifestação nesta
dimensão, as tensões vão se nivelar e desaparecer naturalmente, quaisquer que sejam que os pareceres
contrários ou as palavras contrárias que vão existir na sequência.

Vocês estabelecem uma relação de coração a coração.
Esta é a garantia que as oposições que ocorrem no momento de seu retorno à dualidade poderão ser
transcendidas pela relação de coração a coração que é, obviamente, uma liberação.

Ela é realizável pelos diferentes protocolos que lhes foram comunicados por diferentes intervenientes.
Isso pode ser realizado, também, colocando-se em seu coração, e regando literalmente a alma com a qual
vocês estão em relação pela Luz rosa.
Isso podendo ser visualizado, podendo ser pensado, emitido em radiação, solicitado, obviamente, à minha
radiância.

Agora, é evidente que esse trabalho se encontra grandemente facilitado a partir do momento em que a relação
não é mais dual, mas fez intervir a noção de grupo e, em particular, quando vocês começam a perceber os
arcanos e a vibração da consciência Unificada.

Então, é isso o que vocês vão viver, agora, do modo que eu vou lhes explicar.

Entretanto, antes de ir mais adiante, com referência a esta relação no coração, vocês tem perguntas precisas?

Questão: você falou do laço entre pais / filhos, o que é de irmãos e irmãs?

A relação de irmão e de irmã implica, obviamente, que cada um dos filhos da fraternidade tenha uma relação de
natureza cármica com os dois pais.
Por vezes, vocês constatam, obviamente, que existem relações pelo menos tensas entre os diferentes
membros da fraternidade.
Isso vem do que vocês chamam uma relação de natureza afetiva / emocional ligada a uma ordem de
precedência em que o mais velho se acha mais autorizado do que os que chegam após ou, por vezes o
inverso.

Trata-se de uma relação que não é estabelecida no coração, é claro, mas que põe em jogo já, desde esta
infância, os períodos de seduções, de manipulações, qualquer que seja, obviamente, o afetivo porque,
empurrando muito longe, toda relação afetiva é necessariamente uma manipulação.
Exceto, obviamente, se ela se estabelece no coração e ela não pode ser estabelecida no coração se há
reencontro cármico, se há relação cármica e se há relação familiar.

Entretanto, alguns membros de uma mesma família, obviamente conseguiram estabelecer uma relação no
coração, mas isso necessita um esforço de consciência importante para abandonar os jogos de poderes, os
jogos de seduções e as chantagens ligadas à afeição.

Hoje, é-lhes solicitado estabelecer o conjunto de suas relações nesta dimensão do coração.
Isso se tornou possível por minha radiância e pela Luz rosa.

Obviamente, esta relação de coração a coração será também grandemente facilitada se vocês mesmos iniciam
um caminho de reunificação de suas duas polaridades, de sua esfera masculina e feminina e de sua esfera
emissora e de sua esfera receptora.

A partir do momento em que vocês começam a equilibrar, em vocês, a noção de emissão e de recepção, a
noção de masculino e de feminino, obviamente, você se tornam cada vez menos atraídos pelos jogos de
sedução, pelos jogos de afeição e pelos jogos da manipulação.



Lembrem-se de que a relação a dois, quaisquer que sejam os indivíduos, é uma relação em que vocês
compartilham espaços comuns.
Esses espaços comuns referem-se apenas a vocês.
Isso é possível devido mesmo ao seu dualismo e à sua separação para com a fonte.

Nos multiuniversos, nas multidimensões, vocês não podem manter relação a dois, por uma razão que é muito
simples: a menor emoção, a menor radiação que vocês emitem é captada por todos aqueles que participam do
mesmo plano dimensional e do mesmo sub-plano vibratório e, portanto, a noção de relação a dois não pode
existir.

O único momento em que vocês podem viver esta relação a dois é no momento de um encontro fugaz, muito
específico, que eu chamei também um prazer.
Mas isso não é feito para durar, nem para se instalar.
É ligado mais ao encontro do que a uma relação que deva se estabelecer de maneira formal.

As relações estabelecidas de maneira formal apenas existem realmente em sua densidade.

Empregando outros termos, as relações que vocês estabelecem desde que vocês estão encarnados nesses
mundos devem ser substituídas pela noção de confiança.
A confiança é algo que aumenta sua leveza e os restitui à sua unidade e à sua unicidade.
A confiança é leveza, a confiança é vibração, a confiança é Alegria.

A relação, no sentido em que vocês a entendem, corresponde a um constrangimento, de uma maneira ou de
outra, em relação com a noção de vendedor / perdedor, em relação com a noção de manipulação, de
ascendência, de precedência em tudo o que faz o que se considera como superior ao outro.

A relação de igualdade ou confiança pode apenas existir ao nível do coração e certamente não nas palavras, e
certamente não na afetividade, e certamente não nas emoções, mesmo se isso possa lhes parecer difícil a
integrar ou a digerir.

Entretanto, nesse sentido, o que vocês vão viver muito em breve corresponde a isso.

Vocês vão passar, através desta confiança, da distância à coincidência.

Há, sistematicamente, uma distância entre seu modo de ver sua vida, e a vida do outro, dentro de uma mesma
relação, uma diferença fundamental entre seu ponto de vista e o ponto de vista do outro.
Vocês estão, portanto, na distância, distância, porque as expectativas afetivas, emocionais, mentais do outro
não são jamais as mesmas, para um como para o outro.

Em contrapartida, no estado de confiança fazendo intervir a vibração do coração e desembocando na Alegria,
aí, há necessária e obrigatoriamente uma noção de adequação, uma noção em que a unidade pode se
produzir.

A partir do momento em que esta unidade se produziu, as coisas não podem mais ser como antes, quaisquer
que sejam as vicissitudes de suas vidas duais.

Obviamente, são apenas palavras a aceitar ou não, entretanto, quando vocês tiverem feito a experiência do que
vocês vão fazer, vocês compreenderão com o coração o que significa esta noção de confiança.

A confiança os remete à Fonte do outro, bem além das manifestações, mesmo polarizadas, da alma.

Questão: a Alegria que se sente no interior, na medida em que se está numa emoção, não se deve
exprimi-la no exterior?

Se a emoção não se exprime, ela não é então voltada contra o outro, ela é voltada contra si mesmo.

Uma emoção é o que põe em movimento o plano do que significa essa palavra.

Se você bloqueia a emoção, ou seja, se ela permanece no interior de si, ela é constrangimento, limitação.

Isso vem, frequentemente, de uma alma que não teve êxito em afirmar totalmente sua encarnação.
Isso vai se traduzir por uma dificuldade de comunicação ou de relacionamento.

Entretanto, o sofrimento infligido a si mesmo faz com que, naquele caso, a alma que se inflige a manifestação
da emoção será sempre, e sistematicamente, perdedora.

Esse é um engajamento ainda mais forte para entrar na confiança.

Questão: há pouco você disse que, talvez em alguns casos, conviria não exteriorizar algumas
emoções? Então a Alegria seria uma forma de exceção?



Não, a Alegria não é uma emoção.

Obviamente, quando eu falo de Alegria, eu não falo de prazer, eu falo da Alegria do coração.
Não é de modo algum a mesma coisa.

A Alegria é expansão, a Alegria é dilatação, que absolutamente nada tem a ver com o que vocês chamam
prazer.

Do mesmo modo, quando vocês pronunciam a palavra Amor, há vários quadros de referências presentes.

Questão: não compreendi bem o fato de não ter que exteriorizar a emoção vivida.

Uma emoção é feita para ser exprimida, é um sinal de reconhecimento num grupo ou numa relação a dois, ou
num grupo social, qualquer que seja.

O fato de não manifestar uma emoção, qualquer que seja, vai fazer mal a você mesmo.

Questão: mas para estar numa relação no coração...

Não há emoção.
Há vibração, há confiança, há Alegria.
A Alegria não sendo entendida, aqui, no sentido de uma emoção.
Sendo efetivamente entendido que, a partir do momento em que vocês realizam este estado de confiança,
vocês sentem uma Alegria, independentemente mesmo da relação que é estabelecida, o que faz com que esta
relação, estabelecida na confiança propriamente dita, é um estado de graça que os faz escapar à dualidade.

Se, depois, vocês devem voltar a descer ao nível de uma relação, por essência dual, a lembrança de sua
confiança e da experiência vivida basta para apagar as feridas, quaisquer que sejam, mas também para tornar a
relação vencedor / vencedor, ou seja, sem que ali haja perdedor, sem que ali haja vencedor.

Questão: emoções, nós as temos quase permanentemente, não se pode, sem parar, exteriorizar as
emoções?

A emoção não tem necessidade de ser manifestada, no sentido consciente.
Ela é sistematicamente percebida pelo outro, ou como uma negação da emoção propriamente dita, ou pelos
sinais que não estão ligados à expressão da emoção, mas podendo estar ligados, simplesmente, a uma
aparência ou a uma vibração.

Estejam certos de que uma emoção que vocês não exprimem é percebida pelo outro de maneira violenta,
porque, hoje, seus canais estão muito mais liberados.

Seu isolamento na entidade a que vocês chamam ego toma fim e, portanto, mesmo se vocês fazem o melhor
que vocês possam para não ferir o outro, o simples fato de viver a emoção no interior de si faz mal a vocês, se
ela não se exprime, mas, entretanto, ela é captada, de um modo ou de outro, pelo outro.

Vocês não podem camuflar suas emoções, vocês não podem, e vocês poderão cada vez menos camuflar ou
esconder seus pensamentos.

Somente as palavras podem ser caladas, é a primeira etapa.

Entretanto, seus pensamentos são captados e serão, de um modo ou de outro, pelo outro, cada vez mais
facilmente.
Mesmo se não é colocado em palavras, mesmo se não é colocado no pensamento, mas isso implica
necessariamente no que eu chamaria um princípio de reação.
O princípio de reação sendo procedente da própria dualidade.

Esse não é o caso quando vocês estão na confiança.
A partir do momento em que vocês estão na confiança, mesmo se um pensamento se exprime pelas palavras
e por uma emoção de maneira violente, o outro o captará pela confiança e isso não terá qualquer efeito e não
provocarão qualquer sofrimento de uma parte e de outra.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

QUARTA PARTE

Vamos, agora, selar esta jornada, selando em vocês a Confiança em sua Alegria, na Alegria, na Divindade, na
Unidade,

Para isso, vamos cristalizar em vocês o princípio do Sopro Sagrado, em relação com a radiância da Luz Rosa,
radiância da Alegria, radiância da criação e o relacionamento pelo coração e pela Unidade.



Examinem bem, em sua alma e consciência, em Verdade, se vocês estão prontos para efetuarem a reversão
da dualidade para a Unidade.

Vocês estão prontos para viverem a Alegria?
Vocês estão prontos pare viverem a Confiança nova, em seu foro interior, em sua alma, em sua Essência, em
sua personalidade?

Cristo disse: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a ser como uma criança".
Puro como uma criança, com o olhar da inocência, com um coração aberto, com a tranquilidade de Espírito
daquele que vê em qualquer outro além dele, o Cristo.

Não se esqueça jamais que Cristo disse aos seus discípulos: "o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim
que vocês o fazem”.

O juramento que vocês realizaram, em sua descida na densidade, deve se acompanhar do mesmo juramento,
no sentido do retorno.

Vocês não podem, e vocês não poderão mais ver no outro, pelo princípio de confiança e de Alegria outra coisa
além de Cristo.

As palavras, os pensamentos, indo contra esse princípio de confiança, os condenam ao desvio da Luz.
Isso não é uma advertência, uma vez que a Alegria participa da Luz e a Sombra não pode ir na Luz.

Assim, a Alegria ilumina sua alma, a Alegria ilumina os Mestres que vocês são, mas não deixem sua
personalidade ir contra isso, porque, nesse caso, vocês se condenariam a si mesmos.
Isso é fundamental, isso não sofre qualquer exceção, qualquer que seja.

Se lhes é impossível ver no outro o princípio Cristo para a ação, é ainda tempo de renunciar.

O engajamento que lhes é demandado e que vocês devem adotar é um novo juramento que lhes permitirá
penetrar imaculados nos reinos da Luz, nos reinos da Unidade.

O princípio de reversão, veiculado e irradiado pelo Arcanjo Uriel, não permite qualquer engano, qualquer
Sombra, qualquer que seja.

Reflitam bem, em seu mental, em suas palavras, em seus pensamentos.

A Sombra vale o golpe de sacrificar um ciclo inteiro de densidade?

Nós não julgamos seu caminho, mas há realidades da consciência que se realizam por si mesmas.

Lembrem-se de que ninguém os julgará, a não ser vocês mesmos.
Nisso, eu os engajo firmemente a manterem a Alegria, a manterem a Unidade, a manterem a Humildade e a
Simplicidade.
São palavras que foram empregadas em várias vezes.

Não se esqueçam de que a confiança abre as portas para as percepções que vocês não poderão mesmo
suspeitar.

Se vocês recusam isso, vocês se condenarão, nesse caso, tão seguramente, por si mesmos, como o sol que
se põe em seus dias.

Eu os engajo a refletir, por sua consciência, por seu mental, no que isso compromete, para sua eternidade,
para sua evolução, para sua Luz e para a Luz dos outros que são apenas vocês, em outro momento.

Esta frase não pode ser, pelo momento, nem compreendida, nem explicada.
Entretanto, quando o Cristo dizia as frases que eu lhes pronunciei, isso traduz a estrita verdade em sua
densidade.

O Pai, a fonte, pouco importa o nome que vocês deem, os Arcanjos, a Divina Mãe, não condenam jamais.

Apenas vocês que se condenam a si mesmos por seus propósitos, por suas condutas.

O erro não é jamais uma falta.
Em contrapartida, jogar o jogo da sombra enquanto frequentaram a Luz os condena automaticamente, a si
mesmos.

A Alegria deve ser assumida, a Alegria deve ser revelada.

A confiança corresponde a uma vibração específica que foi colocada em vocês, que torna aptos aqueles que a
aceitem, para perceberem além da aparência que mostram.



Não se esqueçam jamais disso.

Gravem em seu Espírito que o que vocês fazem ao outro é apenas, definitivamente, uma sombra que vocês
trazem a vocês mesmos, se julgam, se criticam, se caçoam.

Vocês devem amar ao outro tanto como a vocês mesmos.
O único modo de amá-lo é no respeito, no não-julgamento, na aceitação em sua densidade e em suas
diferenças, que estão também presentes em vocês.

Jamais a Luz julga, jamais a Luz condena.

A Luz protege e encoraja todas as experiências, sobretudo nos mundos da dissociação onde as almas na
experimentação, voluntariamente, sacrificaram-se e privaram-se da Luz para transcenderem esta matéria.

Lembrem-se também desta frase: "ninguém pode servir a dois Mestres ao mesmo tempo".

Nesses tempos de verdade, nesses tempos de urgência, nesses tempos de revelação, isso toma uma
acuidade especial.

Entretanto, eu estou absolutamente seguro de que se vocês permanecem na Alegria e se vocês permanecem
na confiança, como as crianças, nada de nefasto, nada de oposto à Luz pode lhes acontecer.

Bem amados Mestres da Luz, eu me exprimo assim em nome, por meu papel, dos cinco outros Arcanjos que
lhes desvendaram e revelaram sua radiância, sua Presença.

Nós lhes desejamos, se tal é sua possibilidade, um bom retorno nos mundos unificados, nos domínios da
Alegria eterna, onde nenhuma sombra existe, onde nenhum castigo existe.

Nós lhes desejamos um retorno na glória, em sua casa, em sua eternidade.

Nós desejamos ardentemente que as vibrações de consciência que nós lhes transmitimos, em múltiplas
ocasiões, permitam-lhes realizar isso, na fraternidade, com o Cristo.

Ele é a Via, a Verdade, a Vida e o Caminho.
Isso necessita aliviá-los.
A confiança que eu lhes comuniquei é alívio.

A Luz demanda apenas uma coisa, é ser cultivada, em seu Templo Interior.

Vocês não podem jogar o jogo da Sombra e o jogo da Luz.

Esse foi o caso, devido aos jogos da encarnação, desde tempos imemoráveis, para alguns de vocês.

A era do sofrimento está terminada, a era da Alegria se desabrocha.

O que é chamado a sofrer é o que se opõe à alegria.
A Alegria não pode compartilhar a Sombra.

A Alegria é expansão e não contração.
A Alegria é leveza e pureza.

Esta pureza vocês devem mantê-la nas palavras, nos pensamentos, nas emoções, nas ações.

Isso pode ser chamado seu dever, se vocês aceitaram a última radiância do Arcanjo Uriel.

Minhas palavras são solenes, porque a alegria não pode ser desprezada, não pode ser rebaixada, uma vez que
ela nasça.

O ser encarnado nesse corpo de dimensão dissociada que descobre a Alegria interior, manifestada em sua
consciência, escolheu a Luz.
Resta realizar esta Luz inteiramente.

Eu lhes falei, em inúmeras vezes esses últimos ias e últimas semanas, do abandono à Luz.

Que a Luz Rosa de minha radiância os regue na Fonte agora.

Questão: como parar o mental?

A Alegria, a confiança permitem, realmente, parar os pensamentos, que eu qualificaria de opostos à Luz.

Não é questão de parar todos os pensamentos, mas parar os pensamentos que não têm lugar de ser com
relação à Luz.



Esses pensamentos que não têm lugar de ser com relação à Luz são aqueles que afastam da Luz.

É nisso que eu insisti pesadamente, em sua densidade, em dois dias, sobre o abandono à Luz.

A Luz queima em vocês, literalmente, as zonas de Sombra e os pensamentos, que eu qualificaria de opostos à
Luz.

Vocês não podem ir para a Luz e deixar neste estado de confiança instalar-se pensamentos contrários à Luz.
Os pensamentos contrários à Luz são os que estão em ligação direta e em tomada direta com o julgamento.

Este aprendizado, na densidade, não podia se fazer, devido ao próprio princípio de sua dualidade.
Mas, agora, entre as efusões da radiação do ultravioleta, entre a presença do Espírito Santo, entre a presença
de seu Anjo Guardião, entre a presença de sua Confiança, em vocês mesmos, ao outro e ao Céu, esses
pensamentos que foram seu hábito não podem coexistir.

Não há que sair da Alegria ou a ter medo.
Resta apenas a aplicar.

Lembrem-se das palavras do Cristo: «a medida com a qual vocês julgam, vocês se julgarão a si mesmos» e
com a Luz isso será muito rápido.

A Luz é Alegria, a Luz é jogo, na condição que vocês a aceitem totalmente.

Eu repito a frase: “ninguém pode servir a dois Mestres ao mesmo tempo”.

O engajamento que lhes é proposto, o engajamento do retorno com suas multidimensionalidades, para sua
herança natural, apenas pode se fazer se vocês são capazes de viver no coração e em nenhum outro lugar.

Nós insistimos longa e amplamente sobre a nova base de sua vida na nova densidade.
A base de sua nova vida é o coração e não mais o ego.

Vocês não podem deixar persistir esses dois Mestres diferentes em vocês.
Compreendam efetivamente, integrem isso efetivamente.

A Alegria, para se expandir, assim como vocês o vivenciarem, apenas pode se realizar, apenas pode se viver a
partir do momento em que vocês respeitam isso.

Vocês são todos, ainda que não o saibam, procedentes da mesma Fonte.
Vocês são todos, como o dizia o Cristo, irmãos e irmãs na Eternidade.
Vocês não podem proclamar a Luz e servir a sombra.
Vocês não podem proclamar a Sombra e servir a Luz.

Servir a Luz consiste em renunciar à gravidade, ao peso, ao julgamento, à tristeza.
Servir a Luz é um caminho de leveza.

Se, apesar da visão da Luz, se, apesar da experiência da Luz, resta em vocês demasiados pesos, vocês não
puderem aliviar o que deve sê-lo, ainda é preciso que vocês mesmos, por suas ações, seus pensamentos,
suas palavras não sobrecarreguem o peso do que deve se evacuar.

É nessas condições vibratórias, únicas, que vocês poderão retornar à eternidade.

Não se esqueçam que a eternidade é Alegria, que a eternidade é Amor, para além do amor que vocês
conhecem, para além mesmo do amor que vocês possam sonhar ou esperar.

Então, antes de se voltarem definitivamente para a Luz, pesem os prós e os contras.

Vocês fazem a escolha da Alegria, ou a escolha, novamente, da dissociação e da separação?

Vocês são realmente, como os chamou o Arcanjo Miguel, os Portadores e os Transmissores da Luz?

Se não, vocês não podem levar e transportar a Sombra nas palavras, na Verdade, nas ações.

Essa é a única escolha que lhes é possível.

E vocês, nesses tempos, nesses períodos, de efusão de Espírito Santo, da pressão da efusão da radiação do
ultravioleta, vocês sabem o que vocês fazem, em consciência e em verdade.

Eu preciso que o Arcanjo Uriel, através de sua sétima radiação, propicia o nível de consciência chamado a
reversão.

Ele faz de vocês os princípios criadores, pelo Verbo.



Então, que sua palavra e seu pensamento estejam sempre em acordo com o Verbo.

Lembrem-se também dessas palavras do Cristo: “àquele a quem pouco será dado, pouco lhe será pedido.
Àquele a quem será muito dado, muito lhe será pedido”.

Vocês devem também integrar o seguinte: ao nível de nossos mundos multidimensionais, seja ao nível de
nossa vibração Arcangélica, seja para os Mestres ascensionados, seja para as entidades evoluindo em outros
planos, nós vemos em vocês, nós lemos em vocês, num livro aberto, coração aberto.

Nós sabemos e nós reconhecemos tanto seus esforços para a Luz como o que resta a transmutar.
Nós apreciamos, nós, Conclave, e outros Cenáculos, ao justo valor, os esforços para a Luz, para o alívio, para a
Alegria, que vocês fazem.

Mas vocês não podem e não poderão enganar a si mesmos.
A Luz, a sua, aquela que vocês vivem ilumina e deve iluminar a totalidade do que vocês são.

Sua Luz aceita suas próprias zonas de Sombra que não foram ainda colocadas na Luz, mas, se vocês
alimentam suas zonas de Sombra, como vocês querem que a Luz desabroche?

Essa é uma regra geral que nós aplicamos e que vocês aplicam nos mundos dissociados de 3ª dimensão, nos
multiuniversos.

O princípio é sempre o mesmo.

Mesmo em outras dimensões, e mesmo na nossa, alguns seres, em determinados momentos da história (se é
que se possa falar de história em nosso nível) tentaram derrogar a Luz.
Foi preciso, para isso, introduzir um caminho de redenção muito longo, muito longo não em termos de tempo,
mas muito longo em termos de ascensão.

Então, a confiança e a radiância que eu lhes propus, os aliviam.

Essas palavras que eu pronunciei eram necessárias a fim de polarizar sua consciência num estado de
confiança, no que podia se opor a esta confiança.

Ninguém além de você mesmo é responsável por você mesmo.
Ninguém além de você mesmo é responsável por suas alegrias, seus problemas, seus sofrimentos e sua
ascensão.

Nós estamos aí, Conclave, Entidades Espirituais, Cenáculos e diferentes Círculos, apenas para assisti-los, mas
nós não podemos realizar o trabalho em seu lugar.
O trabalho deve ser feito por vocês mesmos.

A vibração da Fonte, assim como a nomeiam, e a vibração da Alegria participam da mesma Essência.
Ela é, contudo, diferente da pressão da radiação do ultravioleta.

Pode-se dizer que a pressão da radiação do ultravioleta é o revelador do Amor e o revelador da Alegria.

O Amor é uma frequência da Consciência que vocês devem revelar, pela vibração percebida, vivida,
materializada, ao nível de seu coração.

O amor das palavras não é o Amor.
O amor da atenção não é o Amor, no sentido que vocês falam dele.

O serviço ao outro, sem Amor, não é Amor.
Servir a humanidade, em ato e em Verdade, servir seu irmão em ato e em Verdade necessita, para ser
espiritualmente luminoso, ser uma vibração do Amor.

Assim como o disseram alguns seres, vocês podem meditar durante vidas, vocês podem orar durante vidas,
vocês podem clamar louvores de Amor para o Criador, vocês podem ter uma fé para remover montanhas,
vocês podem falar a língua dos Anjos, vocês podem fazer milagres, mas, se lhes falta a vibração do Amor,
vocês não são nada além de um címbalo que retine ao vento.

O Amor não é mental, o Amor não está nas palavras, o Amor não está nos comportamentos, é bem mais do
que isso.
O Amor é Alegria, o Amor é vibração concreta e real, mesmo em sua densidade.

QUINTA PARTE

Questão: o que favorece a subida na vibração na relação?

Na relação, a única coisa que faz subir a vibração não é a relação de apego, é a relação de alegria, ou seja, se



Na relação, a única coisa que faz subir a vibração não é a relação de apego, é a relação de alegria, ou seja, se
você é capaz de despertar, no outro, a alegria, fazê-lo rir, você sobe na vibração ao mesmo tempo que ele.

Tudo o que eleva a vibração na relação permite ir para a alegria, participar do estabelecimento desta alegria e
da serenidade.
O que quer dizer que tudo o que é emocional, tudo o que é rancor, tudo o que é raiva, tudo o que é contrário à
alegria, degrada a relação e degrada o nível vibratório de um como do outro.

O que quer dizer que, numa relação justa, o importante é “fazer cócegas” no outro.
O que explica que, atualmente, muitas relações ditas cármicas, de casais, explodem devido a esta diferença de
vibração.

A partir do momento em que sobe a aspiração para a alegria e que uma relação provoca pesos, obviamente,
isso cria tensões, mas o objetivo não é necessariamente romper, sobretudo se os dois vão na mesma direção,
mas fazer integrar, entre os dois, esta abertura ligada à alegria.

Questão: como gerir as distâncias que se criam por vezes no casal?

O que era válido a um dado momento pode se transformar.

Obviamente, se isso afasta, em particular numa relação de casal, de sua dimensão, tornar-se-á um dia ou outro
evidente que certo número de disposições deverá ser tomado.
O que não quer dizer necessariamente quebrar algo estabelecido segundo a lei, mas, em todo caso, quebrar
algo estabelecido segundo a energia.

É mais fácil fazer o mal do que a alegria ou o bem, pela própria estrutura da descida na encarnação desde
50.000 anos, é mais fácil descer do que subir, menos sendo mais igual e não mais menos.

Você não pode mudar um ser humano, se tal é o destino dele.
Você pode apenas propor uma Luz, uma vibração, mas você não pode impor, qualquer que seja o ser com o
qual você está em relação.

É o problema que existe atualmente, que é uma «separação» entre dois pontos de vista numa evolução da
vida, entre almas ou grupos de seres ou sociedades que vão no sentido do peso e da descida as almas,
grupos de seres ou sociedades que vão para o alívio da densidade e que vai então favorecer o fenômeno de
translação dimensional.

Isso faz parte dos processos normais evolutivos, para uns como para os outros.

Com relação à época da confrontação, da qual lhes falou o Arcanjo Jofiel, o que foi confrontado devia sê-lo.

Restam naturalmente as confrontações ligadas aos seus medos, às suas densidades, às suas zonas de
Sombra que não estão ainda transmutadas pela Luz.

Entretanto, as confrontações ditas exteriores estão de longe terminadas.

O mais difícil sendo agora superar essas confrontações interiores, esclarecendo, assim mesmo, que eu coloco
algumas confrontações qualificadas de exteriores, mas vivendo-se numa fraternidade, numa linhagem, nas
confrontações interiores, por que elas estão inscritas na duração interior dos seres pela linhagem, por vezes
em várias gerações.
Isso é próprio da encarnação e das relações que foram necessárias, progressivamente e à medida dos
milênios, para cristalizar esta dimensão, a fim de ancorar, mesmo nesta matéria e em suas consciências
encarnadas, o próprio princípio da transmutação que vocês vão viver agora.

Questão: as forças da Sombra podem impor a um ser que permaneça na Sombra?

Esta visão era válida há ainda algum tempo.
Ela participava do princípio de elevação da Luz.

Hoje, a Luz é mais forte do que a Sombra.

A Luz que vocês alojam em seu interior não tem que combater a Sombra, assim como o disse Miguel.

Nenhuma Sombra pode abaixar hoje suas vibrações, em todo caso para os seres despertos à própria Luz.

Somente as zonas de Sombra interiores a vocês são ainda obstáculos à sua Luz.
Chama-se o período de transmutação.

A pressão de radiação do ultravioleta que nós emitimos com Miguel, acoplada em breve com o Espírito Santo,
permitirá retirar as últimas zonas de Sombra.

Mas nenhuma Sombra exterior, se não são suas Sombras interiores, pode prejudicá-los (exceto o que eu disse



antes com relação às noções de fraternidade, de linhagens, familiares, que são processos interiores).

Entretanto, é preciso efetivamente compreender que uma consciência que vai para a Luz arrisca viver períodos
difíceis com relação a uma consciência a quem está ligada que, esta, vai para um caminho de precipitação para
um retorno na 3ª dimensão.

Entretanto, vocês não devem nem julgar, nem condenar.

Como vários Arcanjos lhes disseram, cada um é livre em seu caminho.
A liberdade do outro participa da Luz.

Questão: esta noção de liberdade aplica-se em todas as dimensões?

Qual é o sentido desta questão?
Qual liberdade?
Existem múltiplas liberdades.

Questão: a liberdade de escolha.

Não há liberdade de escolha.

A partir do momento em que você engaja um caminho para a Luz, como já foi dito, você está inteiramente
determinado pela Luz.

Seu livre arbítrio não existe mais.

Vocês estão inteiramente, em sua linguagem (o que corresponde à realidade), condicionados pela Luz.

Vocês são, se querem, formatados pela Luz e pela efusão do ultravioleta.

A formatação não é uma dependência, bem ao contrário, é uma forma de liberdade.
A liberdade de viver na alegria, sem sofrimento, sem entrave, e ir para onde sua liberdade quer ir.
Essa é uma liberdade, mas não uma liberdade de escolha.
É uma liberação.

Questão: por que a Luz não libera diretamente as zonas de Sombra?

Há dois modos de se liberar das zonas de Sombra.

O primeiro é a morte.
Obviamente, no processo que vocês vivem, isso não é desejável, nem desejado.
O que significa que o trabalho da Luz no interior de suas estruturas não se faz de um dia para o outro.
Há um processo de maturação da Luz que necessita certa ativação de algumas funções, de alguns chacras ou
de algumas lâmpadas, como nós as chamamos.

Entretanto, o que vocês vivem atualmente necessitava anteriormente de muito numerosos anos.

Hoje, isso faz parte do que vocês chamam a graça divina, ou seja, do retorno da Luz em sua densidade.
É por isso que eu insisti pesadamente, de maneira ampla, sobre a noção de abandono à Luz.
A Luz é trabalhadora, inteligente, no interior de suas estruturas.

Questão: vocês riem muito na 5ª dimensão?

O fenômeno a que vocês chamam vida, nas multidimensões, não poderia existir sem o que vocês sentem, por
alguns momentos, e que vocês chamam rir.

A vida poderia ser chamada uma explosão de alegria permanente.

Não é por acaso se o ser que realizou a Unidade com o Divino se encontra no Samadhi, na alegria sem objeto
[motivo].

A alegria sem objeto, manifestada por alguns místicos que vocês puderam ver, se aproximar, ou ler,
corresponde a esta realidade.

O amor é alegria.

Assim, portanto, a alegria participa da própria expansão das dimensões.

Apenas o movimento inverso (aquele de precipitação na matéria, nesta dimensão dissociada) é que os privou
da alegria, porque os privou de sua ligação com sua Divindade.

O retorno à Divindade, o retorno à Essência do que vocês são, a revelação de sua Unidade, de sua Divindade,



passa imperativamente pelo que eu chamei a vibração do coração.

A vibração do coração é, antes de tudo, um estado de alegria interior, antes de ser uma irradiação.

Vocês não podem irradiar a alegria sem ter encontrado a alegria.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

____________________
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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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

PRIMEIRA PARTE

Toda forma deve desaparecer para deixar lugar para uma nova forma.
Toda consciência deve desaparecer para transmutar o que deve nascer.

Isso é atribuído a um grande raio chamado, em sua linguagem, raio da destruição.
Esse raio da destruição é levado, nos mundos do limite do antropomorfismo, pelo Arcanjo Uriel, aquele que
desencadeia a reversão, na condição, obviamente, tomem consciência, de que vocês tenham aceitado deixar
morrer em vocês o que deve morrer.

A destruição não é o sofrimento.
A destruição é Alegria e renascimento.

O fogo é o agente.
O fogo é o elemento purificador.
Esse fogo que foi induzido em sua nova base e que continuará a sê-lo pela efusão da radiação do ultravioleta
em suas novas fundações, em seu Templo Interior, deve ser agora suficientemente afirmado para queimar em
vocês as fundações mais baixas, situadas ao nível de seu corpo de manifestação, nesta densidade.

Assim, convém se identificarem, na medida de sua possibilidade, ao nível da consciência desse fogo.
É assim, por esse desejo final da personalidade da fusão com o fogo, que pode nascer, totalmente, a rosa em
vocês a fim de que dela vocês possam exalar a cor, o perfume, a Essência.

Assim é o último dos desejos conscientes de sua personalidade.
Assim se exprime o fim da personalidade, se tal é seu desejo consciente, concreto, real e verdadeiro.

Bem amados Mestres da Luz, as palavras que eu pronuncio são captadas em diferentes níveis de seu ser.
Em alguns níveis de seu ser existe, não a Alegria, mas a zombaria e a maledicência.
Esses elementos fazem parte de sua personalidade que deve desaparecer através do raio da destruição.

Isso pode apenas ser realizado, como nós sempre o dissemos, por você mesmo.
Nós podemos lhes propor, mas é você, em definitivo, que aceita.

Um grande passo de sua história pessoal, de sua lenda pessoal, vai levá-lo para onde reside o Si, para onde
reside a eternidade, para onde reside a Alegria eterna, para onde reside e onde se situa sua morada de paz
suprema.

Isso deve se exprimir por seu último desejo nesta personalidade.
Nisso, o sentido do sacrifício e do último juramento, como imagem no espelho, assinala o juramento de sua
personalidade, por esse desejo e por este impulso para voltar na Luz e para manifestar esta Luz (a cada sopro,
a cada respiração, a cada instante, desse corpo denso).

Você não é esse corpo denso.
Você está além do que você crê.
Você não pode penetrar seu corpo de eternidade adorando esse corpo no qual você está.

Entretanto, convém compreender que ele é seu Templo Interior, onde se situa seu Templo Divino.

Aí está, bem amados Mestres de Luz.
Estejam na paz.
Seu caminho é um caminho de Glória, mas vocês não podem estar na Glória e na ilusão da pequenez.
Falei.

SEGUNDA PARTE

Bem amados Mestres da Luz, eu tenho a lhes dar certo número de informações.

ANAEL – 23 de maio de 2009
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O Arcanjo Miguel, que encarna, progressivamente, sua radiância, nesta densidade, através dos múltiplos canais
de Luz que aceitaram, agora e já, receber esta graça e aqueles que, inumeráveis, se juntarão a vocês nas
semanas que vêm, realizam, propriamente falando, um trabalho de ancoragem da Luz, da nova Luz, em sua
densidade.

O que é importante compreender, aceitar e integrar, é que absolutamente todos os eventos que ocorrem em
suas vidas, todos os elementos que ocorrem em sua densidade, sobre este planeta, são exatos e equitativos.

Os seres humanos que se desviarão da Luz esconder-se-ão da Luz para recomeçarem o que deve sê-lo.

Vocês compreenderam e integraram, a porta e a etapa essencial de seu acesso ao Reino Celeste dependem
de seu último desejo de ir para o coração e para sua Essência.

A capacidade vibratória de aceder a esta etapa depende apenas de vocês.

Dentro de muito pouco tempo, nós entregaremos nossa radiância de Arcanjo nas mãos da Virgem Maria.
Ela é, de fato, quem deve conduzir, anunciar, proteger o que vem.

Nenhum medo deve habitá-los.

O que vem é o que vocês desejam, colocado na luz o final de seu isolamento, o final de sua separação, o
retorno ao que vocês são, além da ilusão que vocês percorrem.

A ancoragem da Luz que Miguel os faz efetuar, sua aptidão para ali permanecerem firmemente é estabelecida
pela confiança do coração, pela capacidade a integrar as etapas que vocês vivenciaram e faz de vocês os
seres da Luz autêntica, inteiramente.

Guardem no espírito que a manifestação a mais incontestável do que vocês são está em seu coração, através
da Alegria.
A Alegria faz cair todas as barreiras, todas as incompreensões, todos os questionamentos.

Além da alegria reencontrada, o Arcanjo Uriel vai lhes permitir manifestar esta Luz, esta nova Luz autêntica, ao
nível de suas 7 lâmpadas e, sobretudo, ao nível da lâmpada do coração, da lâmpada da fronte e da lâmpada da
cimeira de sua cabeça.

Definitivamente, quando da efusão final de nossas redescobertas, seu coração estará inabalavelmente religado
a Maria, sua fronte estará inabalavelmente religada a Miguel, e sua cabeça estará inabalavelmente religada à
Vibração do Cristo.

Pela ancoragem desta Trindade que se realiza, a partir de agora, vocês se tornarão seres de probidade, seres
de honra, seres de Luz, seres de Alegria.

Através dessa tripla ancoragem, que lhes resta a manifestar nesta densidade, vocês desencadearão a
ancoragem na nova realidade, quando da translação dimensional.

Lembrem-se de que, de aqui até lá, seu papel é o de efusionar esta Luz, em vocês e ao seu redor.

Doravante, vocês se tornam seres contagiosos e procurados, vocês se tornam os servidores da Divindade, no
sentido o mais nobre, no sentido o mais elevado que seja possível, em sua densidade.

Eu insisti ontem sobre a dignidade e a responsabilidade de portar esta Alegria.
A assinatura da consciência de seu coração é a garantia disso.
O abandono à Luz, assim realizado, permite, no sentido próprio, o que vocês chamam os milagres.

Tudo o que vocês têm necessidade manifestar-se-á infalivelmente.
A Luz que brilhará também sobre sua fronte lhes permitirá ver claramente em todas as circunstâncias, em
vocês, ao redor de vocês, e no outro.

Por intermédio de minha confiança, vocês são os servidores de Maria.
Vocês reencontram seu lugar nos mundos unificados, no Amor, na Verdade, na Unidade.

Assim como o anunciou Miguel quando de suas efusões, vocês se tornam realmente os Portadores de sua
Luz.
Cabe apenas a vocês residir e persistir nisso.

Recebam graça.

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem amados Filhos da Luz, recebam todas as minhas Graças e as minhas Bênçãos.

Bem amados Filhos da Luz, como lhes anunciou o Conclave dos Arcanjos, eu estarei muito em breve de posse
de algumas chaves que permitem realizar a minha missão neste final de tempo terrestre, sobre esta Terra.

Meu papel é um papel de proteção, um papel de mãe.
Minha função é amar, minha função é perdoar, minha função é prepará-los, individual e coletivamente, para
receberem a efusão do meu Divino Filho.

Assim como eu anunciei em múltiplas ocasiões, em inúmeros lugares e em várias épocas, esse mundo sobre
o qual vocês andam não é o seu mundo.

Vocês são seres da Luz, vocês são almas em redenção sobre esse caminho que busca aVocês são seres da Luz, vocês são almas em redenção sobre esse caminho que busca a
Luz, e vocês são, no entanto, a Luz.Luz, e vocês são, no entanto, a Luz.

Vocês avançaram tanto e tanto nesta divisão, nesta dificuldade material.
Hoje, a boa nova está às suas portas: a Luz retorna enfim para reconduzi-los ao seu seio.

Nenhum medo deve habitar a sua alma.
Seu coração deve estar sereno, despojado de tudo o que fazem as manifestações da personalidade na sua
encarnação.

Todos os elementos do medo, todos os elementos da inveja, todos os elementos do rancor e das
insuficiências devem ser esvaziados de vocês.

O que vem é um momento de grande alegria.
O que vem é um momento de regozijo.

Se vocês estiverem firmes na sua fé, se vocês estiverem firmes no seu coração, nada de nefasto pode lhes
acontecer.

Peçam a minha Graça, peçam a minha proteção, nós estaremos sempre ao seu lado.

Dentro de pouco tempo do seu tempo terrestre, eu voltarei para anunciar-lhes esta boa nova, de maneira
individual, mas também coletiva.

Esse será um grande milagre aos seus olhos humanos que não irão retornar e, entretanto, será a realidade da
Luz que se prepara para investir em seus corações.

Bem amados Filhos da Luz, eu os quero alegres no momento que vem.

Como repetiram inúmeras vezes, tanto os mundos Arcangélicos como os mundos dosComo repetiram inúmeras vezes, tanto os mundos Arcangélicos como os mundos dos
Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.

MARIA - 23 de maio de 2009 - Autres Dimensions
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Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.

As mudanças em curso sobre esse mundo são as mudanças que foram tão esperadas pelas suas almas,
então, como vocês poderiam ter medo, como vocês poderiam recear esse momento que é um momento de
pura alegria?

Somente o olhar da personalidade pode fazê-los crer no contrário, somente o olhar do medo pode induzir em
vocês um sentimento de vulnerabilidade e isso não pode ser.

Sua alma é invulnerável, vocês são, definitivamente, invulneráveis.

A vulnerabilidade vem apenas de suas crenças nesta limitação e vocês são muito mais do que vocês mostram,
do que vocês vivem.

Entretanto, vocês devem se estabelecer com força e convicção no Amor, assim comoEntretanto, vocês devem se estabelecer com força e convicção no Amor, assim como
lhes mostrou o meu Divino Filho.lhes mostrou o meu Divino Filho.

Amar, servir, compadecer-se, aceder a esta dimensão é possível a todo ser humano.

Esse não é um esforço sobre-humano, não é um trabalho enorme.
Vocês são ajudados de múltiplas maneiras.
Vocês são ajudados pela Revelação contínua, por muitos seres.
Vocês são ajudados, sobretudo, pelas efusões do Espírito Santo que vão em breve chegar sobre vocês e
pelas efusões da pressão da radiação do Ultravioleta geradas pelo Arcanjo Miguel.

Mais do que nunca as energias sombrias que emitem permanentemente desde as personalidades
amedrontadas tentam impedir a emergência desta Luz.

Mas absolutamente nada, nenhuma força oposta à Luz pode se opor à Luz.Mas absolutamente nada, nenhuma força oposta à Luz pode se opor à Luz.

Apenas os seus medos que criam, em vocês, como uma cortina de esquecimento da Luz, como uma cortina
que pode fazer ilusão para a Luz que vem.

Mas eu os certifico de que, se vocês abandonarem algumas inclinações naturais, em vocês, ligadas ao medo,
ligadas à falta, ligadas à impressão e à ilusão das suas fragilidades, bem, nada de nefasto poderá ocorrer.

O corpo que vocês habitam não é a sua casa, ele é um espaço onde vocês se meteram progressivamente,
mas vocês não são isso.

Vocês não devem se identificar com esse corpo, esse corpo é efêmero.Vocês não devem se identificar com esse corpo, esse corpo é efêmero.

De todo modo, esse corpo não é destinado a ser imortal.
O que é destinado a ser imortal é o que já é imortal.
O que é imortal é o que se situa no seu ser, em meio ao seu ser, no seu coração.

Tudo é mortal na humanidade que vocês criaram, tudo é mortal, tudo muda, tudo passa, tudo se transforma e,
entretanto, o núcleo de imortalidade que são, vocês, em sua Essência, pode apenas se revelar durante essas
ocasiões.

Que essas ocasiões sejam chamadas de morte, como vocês as vivem há tanto e tanto tempo, ou ainda asou ainda as
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Que essas ocasiões sejam chamadas de morte, como vocês as vivem há tanto e tanto tempo, ou ainda asou ainda as
efusões da Luz do meu Divino Filhoefusões da Luz do meu Divino Filho que chegam para vocês em grande velocidade, agora.
Vocês devem se preparar.

A preparação não é tanto exterior como interior.
Vocês devem tomar por hábito encontrar a calma, cultivar em vocês a serenidade, cultivar em vocês a paz e a
plenitude.

Para isso, vocês devem abandonar (e eu creio que vários Arcanjos disseram) os comportamentos errôneos, os
julgamentos, as invejas, os rancores que têm sentido apenas no nível da sua ilusão e que não têm qualquer
sentido no nível da alma.

Tudo é perfeito nesse mundo, mesmo se esse mundo lhes mostrar algo que não vai no bom sentido.

Eu lhes peço insistentemente que estejam seguros e absolutamente certos de que a LuzEu lhes peço insistentemente que estejam seguros e absolutamente certos de que a Luz
pode apenas ir no bom sentido e que cada coisa que se produz sob a influência da Luz épode apenas ir no bom sentido e que cada coisa que se produz sob a influência da Luz é
exata, é conforme e não viola qualquer liberdade.exata, é conforme e não viola qualquer liberdade.
Assim, cada alma viverá o que ela tem que viver.Assim, cada alma viverá o que ela tem que viver.

Aqueles que creem que o mundo será destruído irão se proteger, eles mesmos, desta destruição, entre as
esferas do saber e do poder.
Entretanto, eles serão confrontados com a sobrevivência nesta dimensão, nas manifestações elementares
mais violentas que a Terra jamais conheceu.

Entretanto, aqueles de vocês que desejarem penetrar nos espaços multidimensionais, aceder à eternidade,
irão fazê-lo com toda tranquilidade, quaisquer que sejam os elementos exteriores.
Vocês não têm, aliás, que se preocupar com isso.

Certamente, algumas almas têm necessidade de informar, de iluminar, de se manterem, como vocês dizem, a
par, mas isso não é uma necessidade.

A coisa mais importante é cultivar o seu coração, mas vocês não podem cultivar oA coisa mais importante é cultivar o seu coração, mas vocês não podem cultivar o
coração permanecendo nos comportamentos antigos.coração permanecendo nos comportamentos antigos.

Vocês não podem cultivar o amor negando o amor pelo seu comportamento.
Vocês não podem ser o amor conduzindo-se ao oposto do amor.
Isso é importante integrar.

Quaisquer que sejam as relações entre os seres, quaisquer que sejam as circunstânciasQuaisquer que sejam as relações entre os seres, quaisquer que sejam as circunstâncias
das suas vidas e as interações das suas vidas, elas não devem vir perturbar o que estádas suas vidas e as interações das suas vidas, elas não devem vir perturbar o que está
em vocês.em vocês.

Entretanto, vocês devem participar do esforço coletivo, de uma maneira ou de outra.

A recusa é também uma participação do esforço coletivo.

Ninguém poderá permanecer na estabilidade com relação ao que vem, ninguém poderá se fechar em qualquer
ilusão com relação à realidade do retorno de Cristo.
Isso é verdade, isso é muito em breve.

Vocês devem se preparar ativamente, assim como eu disse em minhas várias aparições.

A hora é grande, a hora é do retorno à Luz.A hora é grande, a hora é do retorno à Luz.

Isso, em caso algum pode ser vivido no drama, no medo, na apreensão, por que é umIsso, em caso algum pode ser vivido no drama, no medo, na apreensão, por que é um
momento de regozijo.momento de regozijo.
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Apenas as projeções, as apreensões de algo que não está ainda aí é que querem fazê-los duvidar, que
querem fazê-los crer que isso é ilusão, que isso não é verdadeiro.

No fundo de vocês, a sua alma sabe bem que isso é verdadeiro.
No fundo de vocês, a sua alma sabe a pertinência do que vem e, no entanto, o olhar não quer jamais olhar de
frente o que vem.

Do mesmo modo que um ser humano nasce mortal, é evidente que, toda a sua vida, ele não pensa jamais na
morte: isso não pode lhe acontecer, isto está fora do seu campo de concepção e de coerência até o momento
em que apontar no horizonte.

Entretanto, a analogia para aí, o que vem não é uma morte, o que vem é uma mudança de direção, uma
mudança de estado dimensional e isso se fará com toda consciência.

Não haverá inconsciência, para nenhuma alma sobre esta Terra, com relação ao queNão haverá inconsciência, para nenhuma alma sobre esta Terra, com relação ao que
vem.vem.

Mesmo aqueles que hoje vivem isso de modo específico, não na Luz, mas nas projeções futuras com relação
aos eventos múltiplos, que vislumbram, em particular ao nível de seus governos, as soluções de proteção,
serão confrontados também com a ilusão do que eles creem, não pode ser de outro modo.

Do mesmo modo que no momento da morte o ser humano revê, não o que ele viveu, mas o que ele fez viver
através desses comportamentos, sem exceção.

Do mesmo modo, no momento do meu anúncio, todos os seres humanos, sem distinção, nem de idade, nem
de raça, nem de crença, nem de evolução, não irão escapar a este anúncio.

Então, regozijem-se ainda uma vez, vão na paz, vão no silêncio, vão em sua interioridade, continuem a trabalhar
no que vocês trabalham habitualmente e coloquem ali a maior alegria.

Considerem que cada minuto que vocês vivem será, para mais tarde, uma lembrança muito boa.

Entretanto, vocês devem aceitar que várias mudanças são doravante inevitáveis e inexoráveis.
Elas batem às suas portas.

O Arcanjo Miguel anuncia há vários meses os fenômenos que vão se amplificando e queO Arcanjo Miguel anuncia há vários meses os fenômenos que vão se amplificando e que
estão, no entanto, apenas no início.estão, no entanto, apenas no início.

Entretanto, na paz do coração, na certeza da sua eternidade, esses elementos não poderão atingi-los, onde
vocês estiverem, exceto, evidentemente, se vocês o desejaram, se a sua alma o desejar.

Que seja feito segundo os seus desejos.

Entretanto, vocês devem estar seguros de que o mais importante, nesses momentos é, obviamente, a paz e
vocês apenas irão encontrar a paz fazendo a paz com vocês mesmos e vocês apenas irão encontrar a paz
fazendo a paz com todos os outros, com todo o universo e com todos os seres.

A paz corresponde a este estado de tranquilidade, a este estado onde mais nada pode virA paz corresponde a este estado de tranquilidade, a este estado onde mais nada pode vir
afetar o que vocês sabem ser a Verdade.afetar o que vocês sabem ser a Verdade.

É importante, é capital, é essencial se consagrar a isso.

A maior parte do seu trabalho deve ser este: a aceitação total do que vem.
O que vem é realmente a alegria.

Para isso, é preciso que, vocês também, para acolherem esta alegria, estejam na alegria.

O que os afasta da alegria não pode concorrer para fazê-los encontrar a sua eternidade.

As palavras que vocês pronunciam, que são palavras da ilusão, não podem, em caso algum, aproximá-los do
seu coração.

Vocês devem trabalhar permanentemente para controlar as suas palavras, não pelo controle consciente, mas
pela abertura do coração, percebendo, sentindo a exatidão do que vocês fazem, do que vocês dizem, do que
vocês olham.

Esse não é um trabalho insuperável, é um trabalho da consciência sobre a consciência.Esse não é um trabalho insuperável, é um trabalho da consciência sobre a consciência.

Como muitas pessoas disseram, como vários Anjos disseram, vocês devem ter confiança na nossa Presença,
vocês devem ter confiança na nossa radiação, vocês devem ter confiança na Luz que nós lhes transmitimos.

Isso faz parte do seu maior desafio.

Vocês passaram tanto e tanto tempo a dirigir suas vidas, enquanto que hoje a Luz vem lhes pedir para se
deixarem dirigir por ela.

Isso não é a perda do que vocês pensam ser importante, mas, bem ao contrário, é a revelação da sua



eternidade.

Vocês não podem pretender ser da Luz e evoluir de modo contrário à Luz.Vocês não podem pretender ser da Luz e evoluir de modo contrário à Luz.

Há uma distorção, há uma separação, que apenas pode provocar sofrimento e afastamento da verdade do
coração.

Compreendam bem que, em última análise, tudo o que vocês emitem como julgamentos, como pensamentos,
como emoções com relação às situações, com relação às pessoas, resulta, de fato, apenas dos seus próprios
medos e das suas próprias incompreensões.
Não pode ser de outro modo.

O outro, as circunstâncias, não são jamais, ô jamais, responsáveis pelo que acontece a vocês.
O que lhes acontece e o que vocês encontram é apenas o resultado do que vocês criaram, a um dado
momento, no interior de vocês.
Essa é uma verdade essencial.

Então, o que vocês devem criar no interior de vocês, para vê-lo realizar-se sob seus olhos, é o amor, é a
harmonia, é o serviço, é a doação ao outro, é o amor ao outro no sentido mais nobre, sem qualquer controle,
sem qualquer influência, sem qualquer manipulação, mas, realmente, o amor que solta, o amor que libera e,
enfim, o amor que preenche um e outro.

Vocês não podem ser, e pretender ser de Cristo, querer Cristo, querer a Luz e ter umVocês não podem ser, e pretender ser de Cristo, querer Cristo, querer a Luz e ter um
comportamento no oposto.comportamento no oposto.

Isso os Arcanjos lhes disseram.
Nós o vemos e nós o sabemos instantaneamente.

Vocês não poderão enganar ninguém, a não ser vocês mesmos.

Então, por favor, peçam-me o que vocês quiserem e vão no caminho do meu Filho.

Vocês são prometidos, se tal for o seu desejo, a muito grandes Graças.
Para viver essas Graças vocês devem aceitar mudar inteiramente.

Viver a vibração do coração como os fizeram viver os Arcanjos é uma grande Graça, mas a Graça mais
importante que vocês poderão me fazer, vocês, em retorno, é aceitar isso: viver no coração, para o coração.
Isso é importante, isso é essencial e não pode ser de outro modo.

Aí está, meus bem amados Filhos, o que eu tinha que lhes dizer.

Retenham, entretanto, que eu estarei em breve coberta do conjunto das 7 radiaçõesRetenham, entretanto, que eu estarei em breve coberta do conjunto das 7 radiações
arcangélicas.arcangélicas.
As chaves e todos os poderes me são dados sobre a Terra, neste período, a fim deAs chaves e todos os poderes me são dados sobre a Terra, neste período, a fim de
permitir a emergência da Glória de Cristo e da Glória do Pai.permitir a emergência da Glória de Cristo e da Glória do Pai.

Bem amados Filhos da Luz, eu os desejo na alegria, eu os espero na alegria, eu os quero no coração, a fim de
que vocês iluminem, não unicamente a vocês mesmos, mas todos aqueles que os cercam.

Vocês são responsáveis uns pelos outros, vocês são livres uns com relação aos outros,Vocês são responsáveis uns pelos outros, vocês são livres uns com relação aos outros,
mas, entretanto, eu lhes garanto que vocês são responsáveis,mas, entretanto, eu lhes garanto que vocês são responsáveis, inteiramente, pelo queinteiramente, pelo que
acontece àqueles que cruzam o seu caminho.acontece àqueles que cruzam o seu caminho.

Responsáveis não quer dizer que vocês tenham o encargo de se ocuparem de um modoResponsáveis não quer dizer que vocês tenham o encargo de se ocuparem de um modo
que lhes é próprio, mas vocês devem respeitá-los, amá-los, tratá-los no amor.que lhes é próprio, mas vocês devem respeitá-los, amá-los, tratá-los no amor.
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Isso é capital, vocês não podem escapar a isso, senão vocês irão se afastar do meu coração, vocês irão se
afastar da minha Graça e vocês irão se afastar da Luz que vocês vivenciaram.
Não pode ser de outro modo.

A Luz é um princípio de ressonância, um princípio de atração e um princípio de afinidade, então, lembrem-se
de que nós vemos absolutamente tudo e que vocês não podem enganar ninguém a não ser vocês mesmos.

E enganar-se a si mesmo, pela ilusão ou pelo medo, é extremamente prejudicial com relação à Verdade da Luz
magnífica que vem invadi-los.

Bem amados Filhos da Luz, se vocês tiverem perguntas com relação a isso, eu gostaria de ali levar um
esclarecimento diferente.

Questão: a parte física do meu coração queima. O peito, o coração. Por quê?Questão: a parte física do meu coração queima. O peito, o coração. Por quê?

Isso é normal, o amor é um fogo devorador.
Progressivamente e à medida que você penetrarem nas dimensões profundas (o que se encontra na sua
eternidade), mais isso será um fogo.

O fogo é o elemento que vem abrir em vocês as válvulas do amor.
O fogo é purificador com relação às últimas gangas da sua personalidade.

É preciso que vocês aceitem esse fogo.

A impressão de queimadura é apenas temporária.
Após a queimadura, vem a alegria.

Assim, o meu divino Filho, por intermédio dos Santos Arcanjos, por intermédio dos Serafins, estigmatizou
alguns seres que seguiam o seu caminho.
Aquele instante provocou um fogo no momento em que se produziu, mas, obviamente, depois o fogo cessa e
é um fogo de amor que os rega.

Questão: pode-se continuar a utilizar as orações em seu nome?Questão: pode-se continuar a utilizar as orações em seu nome?

Bem amado Filho da Luz, a oração que me toca é aquela que vem do seu coração, pouco importam as
palavras ou os rituais que você empregue.

Nós saímos dessa época há muito tempo.
Isso, o ser humano tem dificuldade de compreender: as palavras do coração são as únicas que eu ouço.

Questão: como reparar um «mau pensamento» que nos escapa?Questão: como reparar um «mau pensamento» que nos escapa?

Os maus pensamentos são transcendidos pelas palavras do coração, pelo despertar do coração.

De nada serve querer mudá-los por outros pensamentos.

O coração é um bálsamo que tudo cura.
O amor que emana do seu coração, o fogo que sai do seu peito, transcende completamente todos os erros,
todos os carmas, no sentido em que vocês entendem.

Questão: até agora eu estava mais aproximada de Cristo, dos Mestres ascensionados,Questão: até agora eu estava mais aproximada de Cristo, dos Mestres ascensionados,
dos Arcanjos. Como se aproximar mais de você?dos Arcanjos. Como se aproximar mais de você?

Bem amada Filha, se você se aproximar de Cristo, você se aproxima de mim, se você se aproximar dos
Arcanjos, você se aproxima também de mim.
Não tenha qualquer dúvida sobre isso.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem amados Filhos, eu lhes transmito as minhas Bênçãos e todo o meu Amor.

Eu os lembro de que vocês devem me pedir, para obterem a Graça.Eu os lembro de que vocês devem me pedir, para obterem a Graça.

Sua oração é aquela do seu coração, ela não tem necessidade de longos discursos, ela não tem necessidade
de longo ritual, ela tem necessidade de ser autêntica, é com isso que eu percebo o seu pedido e com nada
mais.

Eu os amo, eu os abençoo e eu lhes digo até esta noite, em Verdade.
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo na segunda-feira 1º de junho, às 03h00 da
manhã (hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 5ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, eu saúdo em vocês a Graça.

Recebam, todos vocês que participam da ancoragem na Terra desta nova vibração, deste novo estado, as saudações e o Amor do conjunto dos
Conclaves, Concílios, Reuniões Angélicas e Espirituais.

Vocês estão agora em número muito importante a fim de ancorar em meio a esta densidade a aproximação da Luz, da Unidade.

Bem amados filhos da Luz, nós chegamos à 5ª Graça.

Eu vou, em algumas palavras, tentar definir, com as suas palavras, o que significa esta Graça.

A alma humana voluntariamente se afastou da Fonte a fim de viver a experiência que vocês vivem.

Esta experiência induz um movimento.

Na encarnação vocês são o movimento.

A Fonte é o que permite esse movimento enquanto permanecendo no centro.

A sua vida é movimento.

A roda das suas encarnações é movimento.

O desenrolar do seu ego e da sua alma, em meio a esta densidade, é movimento.

Assim, vocês podem dizer que a vida é movimento.

A Fonte é o princípio.

Vocês são convidados a se juntar agora ao princípio do movimento e, para isso, é-lhes preciso, entretanto, parar o movimento.

Parar o movimento não significa, sobretudo, parar a vida, mas, muito pelo contrário, participar da vida, mas através de uma nova densidade
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muito mais leve, muito mais em harmonia, muito mais próxima da Fonte.

Nisso, a 5ª virtude consiste em realizar a impermanência do Si e, portanto, a permanência do Divino.

Nisso, a 5ª virtude e a 5ª efusão do Espírito Santo preparam, em vocês, um momento importante no meio das suas Núpcias Celestes que irá
ocorrer na segunda-feira de Pentecostes às três horas da manhã.

Hora em que, pela primeira vez em meio a esta humanidade, nesse ciclo de mais de 50.000 anos, irá se realizar a alquimia do Espírito Santo e a
alquimia do ultravioleta.

Juntas, essas duas irradiações, essas duas Radiâncias irão lhes permitir alcançar a eternidade.

Isso não marca o final, mas, sim, o início da realização das suas Núpcias Celestes.

Nisso, é necessário, neste dia, chegar à imanência.

Para isso, a efusão da radiação do ultravioleta que vocês acolhem, cada vez mais numerosos, permite realizar um ancoramento cada vez mais
intenso desta realidade em meio à sua densidade.

Isso os aproxima do princípio de mutação, de transmutação.

Isso os aproxima da Eternidade.

Isso lhes permite, enquanto conservando este corpo de densidade, perceber a veracidade do seu juramento inicial consistindo em prometer à
Fonte retornar para Ela.

O princípio é para cessar o movimento voltando-se para o centro, o que algumas tradições chamaram de exercícios espirituais (no hinduísmo,
as diferentes formas de yoga; na sua linguagem ocidental, a meditação; em outros povos, o xamanismo; e muitas outras palavras ainda) para

significar a mesma realidade: a realização da imanência em meio ao abandono de si mesmo.

Para isso, vocês devem parar o movimento, compreender que vocês não são o movimento, mas que vocês são muito mais do que esse
movimento.

*

A hora chegou de lhes dar acesso a esta verdade, à Unidade que se aproxima da sua densidade.

Isso irá lhes permitir realizar, quando o momento chegar, depois da desconstrução total da abstração deste mundo, a translação dimensional,
denominada no seu mundo: ascensão.

Para isso cessem o movimento, cessem o tempo, cessem o passado, cessem o futuro e encontrem o presente onde tudo se realiza na
Unidade, na Luz.

A efusão da pressão da radiação do ultravioleta vai permitir-lhes aproximar-se desse centro.

Para isso, vocês devem consagrar os seus últimos desejos, as suas últimas vontades, com toda humildade, com toda simplicidade, e,
sobretudo, com toda honestidade, vocês devem consagrar a sua vida a isso.

Ela é a coisa mais importante, para os seres buscando com avidez a Luz, o Pai, o Cristo, a Realização ou qualquer outra entidade espiritual que
lhes viria à mente para ter como modelo, para chegar a abandonar o movimento, para abandonar a personalidade, a fim de permitir à Luz

estabelecer a sua residência em meio ao seu ser.

Esse princípio da 5ª Graça corresponde, portanto, à transmutação, à transubstanciação e, então, à cessação do movimento permitindo à
Unidade e à Luz revelarem-se no mais profundo do seu ser, permitindo então a demonstração progressiva, gradualmente e à medida da

desconstrução em vocês e ao redor de vocês, do que é a ilusão deste mundo e dos valores não sendo da Luz.

Durante este período, vocês sozinhos podem se engajar nesse caminho de retorno à Unidade.

 Entretanto, e eu irei repeti-lo a cada efusão, a cada encontro, nós estamos com vocês, nós os encorajamos pelas nossas Radiâncias, pelas
nossas Presenças e pelas nossas Luzes.

Não se preocupem, filhos da Luz, quer vocês recebam essas efusões hoje, ou quer vocês as recebam em qualquer outro momento, vocês
serão sempre integrados em meio às rondas da Luz, em meio às rondas da Unidade, mais próximo do centro.

Esta transubstanciação, esta transmutação desse princípio de divisão, a fim de realizar a Unidade, realizar-se-á de maneira muito mais
presente, muito mais intensa, a partir da nossa próxima efusão.

Isso é, já, um dos mistérios mais importantes desta revelação espiritual.

Na realidade, nós, Arcanjos, reunidos em Conclave, e por intermédio da minha Presença, vamos entregar as Chaves, os Selos e a totalidade da
nossa Radiância em meio ao serviço da Mãe Divina, da Virgem Maria ou de qualquer outro nome invocando em vocês a primeira polaridade ou o

primeiro princípio emanado do Pai, cristalizado em meio à Virgem Maria.

Cristalizado também em meio a muitos seres tendo realizado esta dimensão em sua encarnação, em suas peregrinações, ao longo dos
milênios.

Trata-se do casamento e das Núpcias Alquímicas da radiação dos sete Selos Arcangélicos, reunidos e entregues, a fim de que a polaridade
feminina do Pai (Espírito Santo, Virgem Maria ou qualquer outro nome que lhes convém ilustrando isso) realize em vocês a incorporação total da

Luz, da Verdade e, sobretudo, do Manto Azul da compaixão.

Isso antecipa o que irá ocorrer durante a nossa próxima efusão.

Eu lhes falo desde agora a fim de que cada um de vocês, pelo conjunto deste planeta, pela quantidade incontável de almas se juntando a cada
semana, possa integrar essas palavras e se preparar para esta Santidade.

Primeira efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados Portadores da Luz, bem amados Transmissores da Luz, gradualmente e à medida que vocês integrarem este estado hoje, vocês
irão se aproximar cada vez mais da imanência, vocês irão alcançar, da consciência e do corpo, a Eternidade.

Aproximar-se deste estado é ao mesmo tempo plenitude e vacuidade.

Vocês se aproximam, irremediavelmente, aproximando-se deste estado, do estado da Alegria interior.

Os poucos aborrecimentos por vezes vivenciados por alguns de vocês, correspondendo à integração desta efusão da radiação do ultravioleta,
serão cada vez mais afastados de vocês, gradualmente e à medida que vocês penetrarem o seu Tempo Interior, o santuário do seu coração, aí

onde reside a Fonte em vocês, o princípio Solar, o princípio Crístico, não importa o nome que vocês lhe deem.

Isso apenas reflete em palavras a realidade desta plenitude e desta vacuidade.

Aproximando-se deste estado, irá se manifestar, em vocês e ao redor de vocês, um entusiasmo, uma alegria, que os fará esquecer, quando
vocês penetrarem este espaço sagrado, as vicissitudes do movimento da vida.

Naquele momento, vocês irão começar realmente a transmutação do seu estado de ser divido, em um ser luminoso.

Esta construção irá durar o tempo da minha Presença, agindo, eu os lembro, na desconstrução da ilusão, na desconstrução dos poderes, e irá



restitui-los, definitivamente, à sua liberdade.

... Efusão de energia ...

Como eu já disse, e eu repito hoje especificando isso, a desconstrução do mundo da ilusão, do mundo da dualidade, irá se manifestar no nível
do seu exterior de maneira cada vez mais evidente.

Em caso algum vocês são afetados por esta desconstrução, exceto em vocês do que deve sê-lo, para permitir-lhes aceder e se aproximar
deste estado de Unidade.

Estejam certos de que, sobre esta Terra, cada ser humano hoje está no seu lugar.

Ele está no lugar que escolheu quanto ao seu futuro, quanto ao seu devir.

Vocês não têm que se preocupar nem com os seus filhos, nem com os seus pais, nem com pessoa alguma.

Vocês devem se preocupar com o conjunto da humanidade na sua totalidade.

Sendo os Transmissores da Luz Arcangélica, vocês realizam isso.

Do mesmo modo, vocês permitem ao seu ser de Eternidade se revelar à sua consciência.

Vocês permitem, sendo os Transmissores da Nossa Luz, ancorar, cada vez mais, a realidade da Luz em meio a este mundo de dualidade.

O que se desconstrói, e que irá se desconstruir sob os seus olhos, é o pré-requisito indispensável à emergência total da nova dimensão.

Esta nova dimensão não está no exterior de vocês, mas, sim, no interior de vocês.

E é passando de uma visão exterior para uma visão interior que vocês irão atravessar a porta que irá conduzi-los à translação dimensional e à
realização da Unidade.

Nós construímos, com a ajuda de vocês, pela sua Radiância e pela nossa radiância, a ‘passagem’.

Nós construímos, em vocês, o Templo de Eternidade.

Nós construímos, em vocês, os valores da Luz que deverão substituir, totalmente, quando chegar o momento, os valores deste mundo: os
valores da competição, os valores da inveja, o valores da ganância, os valores do que vocês chamaram de economia, os valores do que vocês
chamaram de modelo político, os valores falsificados pelo próprio princípio de dualidade, não irão tão simplesmente mais existir para aqueles

que passarem à sua eternidade.

Assim como disse Cristo, as palavras: “que te seja feito segundo a tua fé”, isso irá se realizar para cada entidade, para o conjunto desta
humanidade.

Assim tudo vai ficar bem, tudo vai estar de acordo e em respeito absoluto com a liberdade de aceitar integrar, ou de recusar, a Luz.

Efusão da radiação.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz que estão acolhendo, expressando por sua vez, e transmitindo por sua vez esta Luz, vocês irão se aperceber (e
alguns de vocês já se apercebem disso) de que gradualmente e à medida vocês integram o ultravioleta, de que gradualmente e à medida vocês

se preenchem de alegria e de facilidade.

O que parecia como intransponível, o que parecia como impossível, nas suas palavras e na sua vida, realiza-se no interior de vocês: a Luz.

O que lhes é solicitado hoje é simples.

Aqueles que, por enquanto, duvidam, irão abrir os olhos diante da Luz que vocês expressam.

Aqueles que, por enquanto, não acreditam e que deverão acreditar porque assim é o caminho deles, irão acreditar ao ver vocês.

Eles não irão acreditar, evidentemente, vendo a desconstrução deste mundo, mas unicamente pelo exemplo e pela Luz que vocês expressam.

Esse é o seu papel.

Essa é a sua missão.

De irradiar a Luz, de irradiar a alegria, de irradiar a Unidade porque no estado de Unidade, conectando a Fonte e se aproximando da Fonte, tudo
o que parecia impossível simplesmente não existirá mais.

Os poucos elementos que ainda existem, para alguns de vocês, são apenas os reflexos do não abandono total à Luz do Amor que nós vertemos
sobre vocês.

Nós compreendemos, pelo fato das suas experiências em meio a esta densidade, algumas dúvidas que afligem aqueles que ainda não se
beneficiam conscientemente desta efusão.

Entretanto, um número ainda mais considerável de seres humanos irá aceitar e integrar esta radiação do ultravioleta quando ela for acoplada a
uma energia que nenhum de vocês pode ignorar, nem mesmo desviar o rosto, que é o que vocês denominam Espírito Santo.

Aquele que irá se juntar, a partir do seu Pentecostes (independentemente das suas religiões, independentemente das suas crenças,
independentemente das suas ilusões, independentemente das suas verdades), à radiação do ultravioleta, a fim de aproximar ainda mais a sua

Essência da Eternidade.

... Efusão de energia ...

Eu quero especificar solenemente que todos vocês são, sem exceção alguma, filhos da Luz e filhos da Fonte, e que, infalivelmente, nós
respeitamos as suas escolhas, que, infalivelmente, nós acolhemos e nós iremos acolher aqueles que se voltarem para nós, para os

representantes da Fonte, independentemente dos momentos em que vocês terão a oportunidade de se voltarem, durante este período de
desconstrução.

O seu futuro e o seu devir quanto ao modo de translação dimensional que estará acessível a vocês é, entretanto, em função da sua capacidade
para o abandono à Luz.

O abandono à Luz necessita simplesmente de ousar ir para esta Luz, de acolher a alegria porque, em última análise, é isso que irá resultar.

Em acolher esta Luz que nós veiculamos até vocês desde muitos Círculos concêntricos, desde os Arcanjos até os seres muito mais próximos
de vocês e que, no entanto, não participam da sua encarnação neste plano de densidade.

Os Anjos, Os Mestres, as Entidades de Luz, e uma série de coisas que no nível da consciência escapa de vocês, juntam-se a nós.

Vocês são uma humanidade Una e vocês devem respeitar o caminho de cada um, juntar-se à Luz, juntar-se à Fonte, favorecer a passagem
transdimensional e aceitar isso sem restrição alguma.

Qualquer que seja a desconstrução deste mundo, vocês irão descobrir que esta desconstrução não é o drama que vocês pensam, mas, muito



Qualquer que seja a desconstrução deste mundo, vocês irão descobrir que esta desconstrução não é o drama que vocês pensam, mas, muito
pelo contrário, o retorno à alegria.

A alegria eclode e se manifesta por intermédio da radiação do ultravioleta que estará associada à efusão do Espírito Santo e, sobretudo, na
aceitação.

Em meio a esta aceitação nada de nefasto poderá chegar.

Quanto mais vocês se aproximarem do centro de vocês mesmos, menos vocês serão submetidos às perturbações da desconstrução.

Lembrem-se, Mestres da Luz, vocês são cada vez mais numerosos em acolher, em aceitar essas efusões.

Nós, que percebemos tudo de vocês quanto ao seu atributo de Luz, nós os felicitamos e nós os incentivamos a trabalhar na humildade e na
simplicidade nesse trabalho majestoso que vocês realizam. 

Quando os seus olhos (os olhos da sua consciência) virem o trabalho realizado, vocês irão cantar em permanência uma ação de Graça ou
qualquer outro canto significando para vocês a Glória da Fonte.

Ainda uma vez, o abandono à Luz apenas se realiza no não julgamento.

Vocês devem banir de vocês tudo o que provoca divisão, tudo o que afasta realmente a Luz de vocês.

Ser Transmissor da Luz, ser Ancorador da Luz necessita de expressar a Luz bem alto.

Lembrem-se de que a Luz jamais julga, de que a Luz jamais condena, de que a Luz é paciente, de que a Luz é Amor e de que a Luz é Verdade.

Nós os empenhamos em manter esta Luz, nos momentos privilegiados de vacuidade e de plenitude, conectando-se a Ela, conectando-se à
própria efusão, passada, presente e futura, em um mesmo espaço/tempo porque a Luz não pertence nem ao passado, nem ao futuro, mas

abrange, real e totalmente, todos os tempos da sua densidade.

Gradualmente e à medida desse tempo linear que transcorre durante a desconstrução, vocês terão, de maneira cada vez mais consciente e
lúcida, a própria consciência da sua Eternidade.

O que significa que alguns de vocês, e muitos outros depois entre os Portadores da Luz, irão tomar consciência da sua Eternidade, dos seus
novos corpos de Luz, em meio à dimensão que irá lhes pertencer em breve.

O momento é agora para uma forma de gestação da Luz.

Ela é semeada em vocês.

Ela deve crescer e chegar à maturidade.

Pela sua constância, e pela sua persistência em meio a um comportamento luminoso em meio à sua dualidade, vocês irão contribuir
grandemente para o estabelecimento desta Fonte em vocês, para a manifestação desta Fonte e para a radiação desta Fonte e para o

ancoramento desta Fonte.

Não julguem, até mesmo, qualquer acontecimento que poderia lhes parecer contrário à Luz, ocorrendo em vocês, porque isso não pode existir,
a partir do momento em que vocês estiverem conectados à efusão do ultravioleta.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós percebemos a Luz que vocês recebem.

Nós percebemos a Luz, até mesmo, que vocês expressam.

Nisso, eu lhes digo, regozijem-se.

Vocês devem ser cada vez mais leves.

Vocês devem ser cada vez mais alegres.

Esse é o próprio resultado do seu abandono à Fonte.

Esse é o próprio resultado da sua ausência de julgamento e da sua ausência de dualidade no momento dessas efusões.

Esses momentos de Graça irão aparecer nos momentos específicos que vocês vivem.

Muitos de vocês já se apercebem de que a sua vida rola de maneira diferente, que ela está mais manifestada na alegria, manifestada na
facilidade.

Aqueles que não percebem isso por enquanto, nada têm a temer.

Há ainda alguns ajustes necessários antes de perceber isso.

Entretanto, o objetivo da Luz que nós propagamos, desta radiação do ultravioleta, é preparar a vinda da alegria, a integração da alegria, para a
efusão solar que vocês irão viver proximamente.

Efusão.

... Efusão de energia ...

O Pai, a Fonte, que nós retransmitimos a vocês, espera-os na Alegria, espera-os na exultação, espera-os na Eternidade porque o que está
chegando para vocês é isso.

Só o olhar dissociado ou o olhar do medo pode fazê-los crer que isso não está pronto.

Mas nós lhes asseguramos de que o que está chegando é realmente a hora da Glória, a hora da Alegria, a hora da Eternidade reencontrada e da
exultação.

Vocês têm um vislumbre disso durante essas efusões.

Vocês terão um vislumbre ainda maior e mais presente quando Maria, em posse dos Selos, intervir em meio às suas consciências, em meio às
suas estruturas, a fim de realizar a alquimia do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta.

É a isso que vocês devem se preparar ativamente no seu Templo Interior.

Independentemente das suas atividades, independentemente dos seus problemas, a preparação está engajada nisso.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu deixo, por hoje, as palavras, a fim de me recentrar totalmente na radiação do ultravioleta, no silêncio das
palavras, a fim de penetrar mais adiante o silêncio do seu coração.



Pela Graça da sua Presença, pela Graça da sua missão, pela Graça da sua Alegria, façamos isso agora.

Eu os amo, assim como vocês dizem.

... Efusão de energia ...

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu lhe digo bom dia, a você que está aí.
Não procure me nomear.
Eu sou o Princípio que reside em você de toda a eternidade.
Eu sou aquele que esteve aí em seus primeiros passos, e que estará aí em seus últimos passos.
Eu sempre estive aí.
Eu sempre estarei aí.

Pouco importa o nome que você queira bem me dar.
Eu sou aquele que vive e que o conhece, em você.

Eu sou o eixo de seu movimento.
Eu sou o Mestre dos Mestres.
Eu sou sua voz.
Eu sou você em outro momento.
Eu sou o centro e você é a periferia, mas Eu Sou a periferia quando você é o centro.
Eu sou aquele que espera seu despertar a fim de me revelar a você.

Eu sou aquele que permite.
Eu sou aquele que dá.
Eu sou aquele que toma.
Você e eu fazemos apenas Um.

Eu sou sua Fonte e você é minha fonte.
Você é minha Alegria e eu sou sua Alegria.
Apreenda, além das palavras, a Essência de minha Presença, como eu apreendo a Presença de sua Essência.

Você é a Luz e eu sou a Luz.
Eu venho compartilhar o rir com você como você compartilha o rir comigo.

Eu estou em você, e com você, de toda a eternidade.
Eu jamais o abandonei.
Eu jamais abandonei esse mundo.
Eu estou em você, e você me procura em outros lugares.

Quando você falar comigo com seu coração, eu serei seu coração.
Quando você me abre seus espaços, eu me torno o espaço.

Eu sou o Sopro de seus sopros, inteiramente.

Você pode me personificar, se você tem necessidade de Ser.

Eu sou o Princípio.
Eu sou a dança da qual você é o movimento.

A vida é mudança.
A mudança pressiona o Si inferior.
O Si Superior permanece indiferente.

Coloque todo seu ser em Mim, em seu coração, e você será elevado acima das agitações da mudança.

Eu estou com você, como você está comigo.
Eu me olho quando eu olho você.

Sua própria existência encontra sua causa no Amor.

Não me nomeie, vá bem além da identificação, vá bem além da fusão necessária.
Torne-se você mesmo.

A FONTE – 28 de maio de 2009
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Eu jamais o deixei.
Eu espero pacientemente, eu tenho toda a eternidade para isso, que você se abra à minha radiância, à minha
Presença, a fim de que dancemos juntos.

Eu o abençôo, porque você é abençoado.

Um grande Fogo vem para vocês.
Esse Fogo é a Essência de minha Essência, esse Fogo é a promessa de sua Eternidade.
Esta promessa é o cumprimento.

Seja, porque você é.

Quando você me tiver identificado, então, fusionamos.
Quando tivermos fusionado, então, unificamos.
Quando estivermos unificados, então, será cumprida a promessa e seu juramento.

Acolha-me, como eu o acolho.
Realize minha Presença que é sua e vá, na Alegria.

Atice o Fogo e a Luz que está em você.
Atice em seguida esse Fogo e esta Luz em todos os outros, um por um.

Seja feliz, como eu sou feliz de sua Presença.
Agradeça a você mesmo, como eu lhe agradeço.

Se você é feliz, eu sou feliz.
Se você está na paz, eu estou na Paz.

Seja, porque você é.

Não há absolutamente nada que sua fé e a Luz não possam transcender.
Não há absolutamente nada que minha fé e minha Luz possam ignorar.

Permaneça fixado em mim, como eu permaneço fixado em você.

Seja o que você é.

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja divulgá-lo,
reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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~ CRUZANDO O LIMIAR DO SAGRADO ~

Eu sou RAM.

Recebam minha paz, recebam minhas bênçãos. 

Aí está agora certo número de meses de seu tempo terrestre que eu intervenho. 
Eu intervenho essencialmente como Mestre do Ar e instrutor sobre as dimensões do coração. 

Eu lhes comuniquei certo número de elementos concernentes à sua evolução e à sua transformação. 

Eu lhes comuniquei certo número de ferramentas permitindo, de maneira simples e eficaz, aproximar-se de seu
santuário interior. 

Eu insisti, assim como insistiram vários intervenientes, sobre o fato de que vocês sozinhos, e unicamente vocês
sozinhos, podem dar o passo para abrir seu coração. 

A Luz não se impõe jamais do exterior. 
A Luz espera, de maneira inabalável, os momentos que vocês vivem atualmente. 

Certo número de modificações, ligadas às próprias estruturas energéticas e fisiológicas desse sistema solar se
modificou de maneira efetiva, de maneira concreta. 

Eu tento participar o melhor que eu posso para mostrar-lhes os caminhos que realizam em seu centro, a fim de
ali viver a vibração e a abertura do coração. 

Quando de minha última intervenção, eu insisti no fato de que a abertura do coração não seja um conceito
situado na cabeça, não seja uma Luz na cabeça, mas, efetivamente, uma Luz e uma vibração no centro do

peito. 

A abertura do coração não é uma visão do Espírito, não é uma concepção, mas é uma realidade e uma
Verdade da consciência. 

*** 

Vocês estão, a maior parte de vocês, no ‘limiar do sagrado’ e, no entanto, no limiar desse sagrado, apenas
vocês, definitivamente, é que podem cruzar, esse limiar. 

Eu não insistirei, essa noite, sobre o lado consciência e vibração do coração, mas eu gostaria de lhes dar, com
algumas palavras, o que os espera uma vez que vocês tenham cruzado esse limiar. 

RAM – 28 de maio de 2009
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Isso é destinado à sua personalidade, a fim de que esta, empurrada por um irresistível impulso, por uma tensão
extrema para a Unidade, aceite assim cruzar esse limiar. 

Não há porta de saída da dualidade e da experiência da encarnação em outro lugar além do coração. 

Vocês poderão viver certo tempo se servindo da ferramenta mental ou da ferramenta da própria experiência da
vida, mas vocês não poderão, pela experiência ou pelo intelecto, chegar ao coração. 

Certo número de premissas é manifestado a vocês, para muitos de vocês, que faz com que hoje vocês
estejam no ‘limiar do sagrado’. 

Certo número de encorajamentos pela Luz, certo número de Presenças e certo número de radiações atuam em
vocês e, entretanto, vocês sozinhos podem cruzar o ‘limiar do sagrado’ através de certo número de elementos
que foram amplamente evocados, não por mim, mas pelo Arcanjo Anael, sobre a necessidade imperiosa de se

abandonar à Luz. 

Eu não voltarei nisso, mas vou lhes dar outra abordagem, não tanto quanto à realidade desse processo
vibratório que foi já enunciado, não tanto sobre conceitos que lhes permitam, ao nível da personalidade,

colocar-se no caminho para um Si Unidade e para a Unidade do Si, mas, bem mais, por alguns processos que
se levam a efeito a partir do momento em que vocês cruzaram o ‘limiar sagrado’. 

Naquele momento acontecem certos fenômenos, ao nível de sua vida encarnada, que vão mudar seu ponto de
vista e sua relação no mundo. 

Antes de cruzar esse limiar em sua dimensão dissociada, vocês sempre conceberam e apreenderam o mundo
na noção de ‘distância’, distância entre vocês, observador e o que é observado. 

Quando vocês cruzam o ‘limiar do sagrado’, seja pelas diferentes vias possíveis já enumeradas, seja pela
descida do Espírito Santo, seja pela subida da Kundalini, seja pela efusão nova das energias do Ultravioleta,

pouco importa. 
Cruzando o limiar sagrado, seu ponto de vista muda porque, naquele momento, manifesta-se um elemento

extremamente importante, este elemento extremamente importante é, ele mesmo a Fonte da manifestação da
Unidade na dualidade, este elemento que se descobre, uma vez cruzado o limiar sagrado, antes mesmo de

penetrar e viver o Amor em Verdade, é a manifestação da Alegria. 

Não é por acaso se alguns seres que cruzaram esse limiar manifestaram, em diversos graus, um estado de
completude, um estado de Unidade, um estado de Alegria, denominado, em algumas tradições: Samadhi. 

Certamente, existem inúmeras manifestações de êxtase e de íntase, mas elas se resumem todas por uma
Alegria incontrolável, uma alegria sem motivo, uma Alegria incomensurável que encontra sua Fonte na própria

Fonte e na própria Unidade. 

Viver no coração é assim, portanto, viver e participar da Alegria da Unidade. 

Em seguida, cruzando o limiar sagrado, o ‘ponto de vista’ muda. 
Seu ponto de vista não é mais aquele de seu ser limitado sujeito a um corpo, sujeito a um mental, sujeito a um

destino, sujeito a uma história ou sujeito a um karma. 
Mas vocês se tornam o ‘conjunto’ do que foi criado, inteiramente. 

Vocês participam, cruzando o limiar sagrado, da Unidade dos mundos e da realização do mundo. 

*** 

Uma vez cruzado o limiar sagrado, não há mais barreira, não há mais limite, a Alegria se estende ao infinito,
permitindo assim compreender que o que foi buscado, o que foi esperado ou o que foi temido está ali, de toda

eternidade, esperando apenas seu despertar na Verdade. 

Uma vez cruzado o limiar sagrado, vocês tomam conhecimento, literalmente, do ‘Sem Nome’, do Princípio que
não pode ser nomeado sem ser restringido. 

Tomando conhecimento do Sem Nome, a Alegria se estende ainda mais, os limites e as barreiras desta
dualidade dissociada lhes parecem ser vividas como num sonho. 

Aliás, esse limiar sagrado, sendo a porta de saída, torna-se possível experimentar certo número de fenômenos
aos quais vocês não tinham acesso. 

Vocês tomam consciência, então, de que vocês vivem, aqui e agora, nesta realidade dissociada, mas que
existe também outra parte de vocês, presente de toda a eternidade, evoluindo em outro espaço, em outro

corpo, em outra densidade. 

Vocês se tornam lúcidos, vocês são capazes de cruzar as portas que os conduzem à eternidade de vocês
mesmos. 

Entretanto, qualquer que seja a descrição que eu poderia fazer em palavras, quaisquer que sejam os exercícios



que eu poderia lhes comunicar, eu poderia apenas acompanhá-los ao limiar desse limiar sagrado, como todos
os Conclaves, os Concílios, as entidades espirituais o fazem de toda eternidade. 

Mas a adesão e o abandono à Luz devem vir do mais profundo de seu ser, do mais profundo também de sua
personalidade, apenas vocês é que podem decidir isso. 

Uma vez o limiar sagrado cruzado, vocês se aperceberão de que vocês não estão sós, de que vocês não
estão isolados. 

Vocês se tornarão, naquele momento, a justo título, como o disse o Arcanjo Miguel, os Portadores e os
Transportadores e os Transmissores da Luz. 

Vocês se tornam, naquele momento, vocês mesmos, sua própria Verdade. 

O coração se caracteriza por um estado de Verdade, por um estado de simplicidade e por um estado
de Amor. 

Entretanto, para isso, vocês devem se inclinar em um abandono para a Fonte. 

*** 

Vocês devem ignorar a dualidade inexorável de sua condição nesta dimensão, essa é a única maneira de
penetrar em sua eternidade, onde não há mais questionamento, onde há apenas efusões, Núpcias, Alegria

permanente e também capacidade para viver e para manifestar em consciência a ‘vibração’ das outras
dimensões que lhes eram até o presente escondidas, mascaradas. 

Na época que vocês vivem (para além de certo número de fenômenos astronômicos, astrológicos ou
planetários, pouco importa), sua consciência de humano encarnado nesta densidade sente, progressivamente,

um ‘chamado’. 

Qualquer que seja a forma que possa tomar este chamado, este chamado os faz colocar em movimento e os
faz buscar outra coisa além da condição na qual vocês vivem. 

Para além das histórias, para além das religiões, para além de suas crenças, este chamado é por vezes uma
injunção para ir para esta Verdade, para esta simplicidade. 

Então, em meio a toda busca desse limiar sagrado, o ser humano vasculha, o ser humano vasculha por toda
parte, exceto onde reside o segredo, o ‘limiar sagrado’, porque o limiar sagrado não está inscrito no movimento,

ele não está inscrito, tampouco, na experiência, ele não está inscrito, tampouco, numa técnica. 
Ele está inscrito unicamente na Presença, no «Eu Sou» (pouco importa o nome que vocês deem) e é a

capacidade inscrita em todo ser humano de revelar sua Divindade. 

Como o disseram vários intervenientes, vocês são os filhos da Unidade, os filhos da Luz, Miguel os chama de
«Mestres da Luz». 

Em vocês há todas as virtudes, sem exceção, todas as características, sem exceção, da Divindade. 

Cabe apenas a vocês revelarem isso. 
Apenas a pressão desta civilização na qual vocês vivem, nesta época, que os afasta de sua Verdade

essencial. 

Não é questão, pelo momento, de se excluir, de se fechar, o coração é o próprio princípio do oposto: princípio
de abertura, princípio de imanência, princípio depresença do Eu Sou. 

Toda a sabedoria do mundo está também escondida naquele lugar, todo o conhecimento dos mundos está
também inscrito de maneira direta naquele lugar. 

Sem esforço, sem passar pelo filtro do mental ou do intelecto, o conhecimento está em vocês, a Divindade
está em vocês, a sabedoria está em vocês, não há nada que seja exterior a vocês e seja exterior ao que

vocês sejam. 

Assim, cruzando o limiar sagrado, vocês penetram um novo espaço de vida, um novo espaço de
manifestação. 

*** 

Muitas coisas foram sonhadas, esperadas, imaginadas, criadas do zero pelo mental ou pela Luz na cabeça, que
não é a Luz no coração, concernentes a um processo que vocês chamaram de ascensão. 

Para saber onde ascensionar, vocês devem ‘abrir a porta’. 
Vocês irão para onde a vibração de seu coração os levar. 

Uma manifestação, uma forma de manifestação se apaga enquanto que uma outra está nascendo. 



Quando vocês nascerem totalmente à sua Verdade, à Unidade, quando vocês estiverem nesta Alegria
incontrolável, vocês perceberão no Interior de vocês quevocês não estão sós, que, de toda eternidade, havia

aí uma ‘Presença eterna’ conhecendo-os melhor do que vocês se conhecem, individual e coletivamente. 

Tomar consciência disso concorre para amplificar a Alegria. 
Vocês não podem mais estar separados quando a vibração do coração está ativa e vocês cruzaram o limiar

sagrado do conjunto dos planos da criação, do conjunto dos planos da manifestação. 

Tudo isso é seu reino. 

Passar da dualidade para a Unidade, ao mesmo tempo participando desse mundo, é uma graça inestimável,
desejada e dirigida pela Fonte central retransmitida, ainda uma vez, por muito numerosos seres (desde os
planos os mais etéreos até seus planos os mais densos) que trabalham para ‘abrir o plano da consciência’,

mesmo nesta humanidade. 
Isso está em curso. 

Eu posso apenas encorajá-los para irem para este estado de tensão extrema que é, eu o repito, em definitivo,
o abandono à Luz. 

Seu mental, sua personalidade, deve se colocar ao serviço desta tensão que é o resultado do desejo final que
não é mais um desejo, mas já um ‘ato de fé’ de realizar isso. 

A meditação sobre o coração está mais próxima de vocês, a radiação e a efusão da pressão do ultravioleta
permite, em vocês, já, uma ‘revolução da consciência’ preparando-os para viver nos mundos ilimitados onde o
medo não pode existir, onde o próprio desejo não existe mais, onde somente a Presença e o acolhimento da

Unidade que vocês são permite realizar o que vocês vieram fazer aqui, desde muito tempo. 

*** 

Descendo a esta densidade, vocês ocultaram o ‘princípio da Unidade’. 
Esse sentido do sacrifício foi acompanhado de um juramento que era o de reabrir a via da Unidade, a porta do

limiar sagrado. 

O que vocês realizaram faz de vocês seres de experiência, seres de responsabilidade.

Entretanto, as contingências desse mundo de terceira dimensão, chamada de ‘dissociada’, criam os freios e as
barreiras reforçados por certo número de coisas que vocês já conhecem. 

Hoje, o momento chegou de imaginar, mesmo, que um dia vocês fizeram um juramento. 
Em resposta, a Fonte lhes fez a promessa de esperá-los. 

Assim, esta Fonte sempre esteve aí, no centro do ser, a esperar pacientemente seudespertar e seu acordar. 

Esses momentos importantes, mesmo se pelo momento vocês sintam apenas a pressão, a urgência,
necessitam, de vocês, uma ‘coragem’ que é aquela de ousar construir sua Vida na eternidade. 

Não lhes é solicitado para abandonar nada, a não ser a parte ilusória de vocês mesmos, a parte fragmentada, a
parte que tem medo, a fim de se voltarem e de regressarem para o que faz de vocês os seres de pura Luz,

de pura radiância e depura eternidade. 

Passar o limiar sagrado é, portanto, uma tensão para o abandono e é, sobretudo, fazer ato de Verdade, de
simplicidade e de humildade. 

Apenas a esse preço é que vocês reencontrarão sua Alegria interior, este estado onde o rir é permanente. 

Com relação a esses alguns elementos (bem simples, com as palavras que eu lhes dei concernentes ao que
acontece), uma vez que a vibração do coração está ativada, uma vez que vocês estão abandonados à Luz, se
vocês têm, com relação a isso, algum questionamento, eu gostaria de tentar ali aportar uma iluminação pelas

palavras e também pela vibração. 

*** 

Questão: poderia desenvolver o que você denomina o abandono de Si à Luz? 

Na encarnação, muitos seres humanos afirmam querer buscar a Luz. 
Esta busca é, geralmente, uma busca exterior, através de sistemas de conhecimento, quaisquer que sejam. 

Esta busca pode ser mais ou menos rápida, mais ou menos ávida. 

O abandono à Luz é um ato em que você decide, vocês também, como ser humano, entregar sua orientação
quanto ao seu destino não mais com relação à lei de ação / reação (kármica ou presente), mas aceitar que a

Luz guie seus passos e o ilumine. 



A Luz os quer inteiros e na totalidade. 

Vocês não podem, nesta época, participar da Luz e participar da dualidade. 

Há engajamentos, há escolhas que vocês têm toda a liberdade de colocar desde tempos imemoráveis, mas há
escolhas, ações que devem ser postas agora, porque a Luz lhes pede, mas não pode obrigá-los. 

Ela lhes propõe, ela vem para vocês, ela vem tentar lembrá-los, em consciência, de seu juramento. 

O abandono à Luz é se entregar totalmente à Luz, ao que ela decide. 
Ela é inteligente para o que ela quer para vocês e não pelo que vocês querem, vocês. 

A Luz é, novamente, um sacrifício, mas um sacrifício inverso, que necessita sacrificar seu ego, sua
personalidade, não para fazê-lo morrer, obviamente, mas para deixá-lo se impregnar, se embeber, literalmente,

de Luz, para que sua vida, seu destino não seja mais um destino pessoal, mas um ‘destino de Luz’. 

Vocês devem aceitar que a Luz dirija sua vida e não vocês mesmos dirijam sua vida. 
Isso, também, representa um sentido do sacrifício, mas que conduz, em definitivo, à única Alegria verdadeira e,

entretanto, vocês não podem aceder a esta Alegria verdadeira enquanto haja em vocês o menor desejo
pessoal existente. 

Este engajamento não é uma montanha a escalar em outro lugar a não ser em sua cabeça. 
Este engajamento promete, de maneira inabalável, a realização da Alegria, mas, para isso, vocês devem deixar
os mundos da dualidade, da tristeza, os mundos da ilusão, o mundo das emoções, o mundo das construções,

ligados ao mental. 

Vocês devem, de algum modo, ‘parar o movimento’, porque vocês não são o movimento, vocês têm a ilusão,
vocês a criaram. 

O abandono à Luz é também abandonar sua própria vontade à vontade da Luz. 

A Luz apenas poderá, aliás, estabelecer-se uma vez que o limiar sagrado seja passado. 

Passar o limiar sagrado assinala o abandono também da dualidade. 
Estar abandonado à Luz é penetrar os domínios do Sat Chit Ananda, ou seja, em termos ocidentais, penetrar

as ‘moradas de Paz suprema’, os domínios da Alegria eterna, assim como a realizaram vários seres sobre esta
Terra. 

A diferença hoje se atém à tonalidade coletiva do processo, mesmo se nós não entendamos por coletivo a
totalidade, porque a Luz não impõe jamais. 

Entretanto, o abandono à Luz é o princípio fundador de sua nova realidade. 

Em alguns mundos chamados de multidimensionais (nos multiuniversos, para além desta dimensão dissociada
na qual vocês vivem e evoluem), o abandono à Luz é a regra, que isso se refira às dimensões

antropomorfizadas, ou às dimensões de longe superiores ou à dimensão mesmo da Fonte. 

Tudo é Alegria. 
Tudo é Luz. 

Tudo é Graça. 
O conjunto de qualificativos que não me parece participar, até o presente, desta dualidade, no entanto

necessário, porque desejado por vocês todos que aceitaram o princípio. 

Entretanto, o próprio ‘princípio da precipitação’ nesta densidade acompanhou-se de um princípio inverso do
retorno à Unidade. 

O que vocês sentem no interior de vocês, seja ao nível da cabeça ou de outros lugares de seu corpo, as
circunstâncias que lhes são propostas hoje pela vida, são um desafio ao seu abandono à Luz. 

Entretanto, vocês sozinhos, e ainda uma vez isso é importante, vocês sozinhos, podem cruzar esse limiar. 

Quaisquer que sejam os reencontros, a Luz não pode se impor, é nisso que ela lhes pede o abandono. 

Dirigir-se para o abandono à Luz não é uma visão do Espírito ou uma visão da cabeça,é uma visão do coração
e unicamente isso. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: Paris é um lugar propício para a ascensão ou se deve deixar esse lugar? 

A única ascensão passa pela porta do coração, não há outra. 



Não há lugar, não há outro espaço, não há outro tempo para isso, a não ser a ‘abertura do coração’. 

A translação dimensional (assim como nós preferimos, nas palavras que encontramos) é um processo que
consiste em deslocar o ponto de vista do exterior para o interior. 

O Arcanjo Miguel, o bem amado, desde o início, afirmou que somente o interior era importante. 

A desconstrução do mundo poderia ser fonte de conflitos, de medos, mas, nesta desconstrução, brilha a maior
das Luzes, ela está aí, ela apenas espera vocês. 

Isso é totalmente independente das circunstâncias exteriores de uma vida ou de outra. 

O ‘princípio do coração’ sendo realizar a Unidade, esta Unidade, uma vez cruzado o nível do limiar, permite ser
totalmente criada para o que deve sê-lo. 

Certamente, uma vez que vocês tiverem iniciado e percebido a vibração do coração, certo número de
escolhas se imporá a vocês, isso concerne tanto aos lugares, aos espaços, às pessoas e à evolução mesmo

de sua vida. 

Entretanto, querer colocar certo número de escolhas antes de ter vivenciado a vibração do coração
estritamente a nada serve, porque os afasta ainda mais do coração que vocês buscam. 

Não há nada a salvar, não há nada a perder, há somente a realizar o que vocês desejam e o que vocês
querem. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: não seria mais simples viver na Alegria, aqui e agora e não se deixar arrastar nas teorias? 

Quem fala de teorias? 
O aqui e agora, a Alegria do aqui e agora é permanente? 

Se sim, se isso é independente das circunstâncias exteriores, se isso é independente dos sofrimentos
ocasionados pela dualidade, então, bem-vindo no aqui e agora. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: como fazer, uma vez que vivemos na dualidade, para atingir a unicidade ou então tratar-se-ia de
um simples soltar? 

Isso é muito mais do que soltar. 
A dualidade é feita para encontrar a Unidade, ela não tem outro objetivo além desse. 

Encontrar a Unidade corresponde a certo número de mecanismos fisiológicos, vibratórios e de consciência de
que já falei e ainda essa noite. 

Não há paradoxo em estar na dualidade e viver a Unidade, mas há uma diferença fundamental entre o aqui e
agora ou uma teoria e a realidade do que se vive no coração. 

O que se vive no coração não tem necessidade de palavra. 
O que se vive no coração não tem necessidade de se confrontar. 
O que se vive no coração não tem necessidade do sofrimento. 

O que se vive no coração não tem necessidade de doença. 
O que se vive no coração escapa à dualidade. 

A translação dimensional [ascensão] é efetivamente esse princípio que permitirá passar do mundo exterior ao
mundo interior. 

É difícil explicar em palavras o que é o coração, porque, a partir do momento em que uma palavra é
pronunciada, afasta-se, com isso, do coração. 

O coração não fala em palavras. 
O coração vive na vibração e na presença. 

O coração fala amor. 
O coração fala a linguagem da Unidade. 



A própria palavra que se pronuncia, seja eu ou vocês, coloca instantaneamente na dualidade, porque o filtro que
é então utilizado é o intelecto. 

Vocês não podem compreender o coração pelo intelecto. 
Vocês apenas podem viver o coração. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: o abandono à Luz supõe, preliminarmente, o abandono do exercício da escolha que você
preconizou antes de cada ação ultimamente, a escolha pelo coração? 

Esse é um modo, efetivamente, de colocá-los na situação, de fazer as escolhas que vão no sentido da Luz ao
invés que no sentido da dualidade. 

As algumas palavras que eu exprimi essa noite eram, sobretudo destinadas a fazê-los pressentir o que
acontece estando na Unidade. 

As palavras que eu pronunciei são ouvidas, obviamente, pelo cérebro e também pela consciência. 

As únicas palavras do coração que eu teria podido pronunciar são as ‘ressonâncias’ que vocês conhecem
todos, quaisquer que sejam os modelos, as tradições ou as religiões que vocês seguiram. 

E, no entanto, essas palavras simples, com poder de ressonância enorme, não bastaram, porque as palavras
jamais bastarão. 

A aproximação do limiar sagrado, assim como eu já disse, se faz através do silêncio, silêncio de palavras,
silêncio de sentidos, silêncio de tudo o que não é Unidade. 

Esse é o abandono do barulho, o abandono da duplicidade, o abandono da mentira, o abandono da
complexidade, o abandono das teorias, o abandono das palavras para penetrar, enfim, a ‘essência’ da

vibração. 

Eis, aliás, a resposta do silêncio. 

... Efusão de energia ... 

Como vocês sabem, mesmo se eu preferisse que vocês não conhecessem o nome real de minha última
encarnação, em me apresento com um nome, esse nome é uma distância para vocês, por minha coloração. 

Pelo meu papel na dimensão onde eu evoluo, há já uma distância. 

Entretanto, esta distância deve ser a menor possível, porque é desta distância que nasce a confusão, que
nasce a ilusão da separação. 

Eis a resposta da Luz. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: nos ensinamentos Crísticos, o desejo é considerado como emanando da Fonte. Ora, há pouco,
você disse que, para atingir esse limiar do sagrado, convém superar os desejos. Não é contraditório? Como

os dois podem se articular? 

A própria Fonte exteriorizou-se pelo desejo. 
Vocês se manifestaram, nesta dualidade, pelo desejo. 

O que é mais normal do que expressar um último desejo que é o retorno à Unidade, na condição de que esse
desejo seja o único desejo? 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: qual é o lugar da sexualidade no processo da ascensão? 



No próprio processo da ascensão, nenhum. 

A sexualidade, tal como é vivida nesse mundo dissociado e qualquer que seja o teor (da mais elevada à mais
baixa), percorre todas as gamas do possível, no sentido da relação entre dois seres. 

A abertura do coração se traduz por algo que deixa em vocês, com relação à sexualidade, qualquer que seja o
nível, um sentimento, uma percepção de um gozo bem além de qualquer coisa ligada a uma função, por mais

sedutora que seja. 

Eu não nego, com isso, a sexualidade, tendo sido, quando de minha última encarnação, casado. 

Eu digo simplesmente que a sexualidade, mesmo a mais sagrada, é a expressão de uma forma de ‘busca de
completude’, o que volta a pensar que nesta sexualidade se exprime também a noção de dualidade, pela

própria presença dos dois intervenientes. 

A passagem ao coração, que não é uma negação da sexualidade, acompanha-se de uma mudança de
‘ponto de vista’. 

O fogo inicial é transmitido da esfera pélvica para a esfera cardíaca. 

A coexistência dos dois fogos é possível, mas, chegando à abertura do coração (que corresponde a certo
número de elementos mais místicos dos quais não falei essa noite, chamados de fusão das linhagens, fusão

espiritual, reconexão à Fonte, ao Cristo ou a outro nome, se preferem), ela se acompanha de uma modificação
fundamental das prioridades dos impulsos, desde a esfera pélvica até a esfera cardíaca. 

Essa é uma realidade. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: é verdade que seríamos levados a beber a água em garrafa, de fonte, em lugar de beber a água
da torneira? Isso é exato e, se sim, por que? 

Não estou certo de ter compreendido o sentido desta questão. 

Existem inumeráveis águas neste planeta. 
A água (sem entrar nos detalhes, que vocês conhecem certamente ao nível simbólico e ao nível da função
deste elemento), de uma maneira geral, é o reflexo, no sentido próprio como no figurado, das intenções do

Espírito humano. 

Eu os remeto nisso à primeira frase de um dos Livros Sagrados, denominado Antigo Testamento, onde é dito:
«o Espírito de Deus flutuava sobre as águas». 

O Espírito do homem flutua sobre a água, a sua, mas também as águas. 

A água, as águas são o reflexo das vibrações que ali inscrevem em relação com as vibrações que animam e
manifestam o homem nesta dualidade. 

Assim, a água pode ser poluída de diferentes modos, ela pode também ser despoluída pelo Espírito. 

A questão concernente à água em garrafa ou à água da torneira não porta, de minha parte, uma resposta
distinta e nítida. 

A água é diferente, tanto em garrafa como na torneira, de acordo com os lugares do planeta, de acordo com as
vibrações que capta essa água, que não unicamente o Espírito do homem, mas também certo número de
radiações específicas ligadas à Luz e não unicamente ao jogo da sombra ligado à dualidade e ao medo. 

Compreendam bem que a água não pode ser totalmente escurecida, porque ela é o princípio fundador da
vida, ela permanecerá sempre uma parcela luminosa. 

O homem não pode viver sem água, ele é constituído de água, isso vocês sabem. 

O que está no exterior está também no interior, o que quer dizer, assim, que não é apenas a água que pode ser
perigosa, tudo é perigoso na dualidade, tudo é ‘felicidade efêmera’. 

Somente a Alegria, somente a vibração do coração lhes permitirá transcender todos esses limites impostos
pelo homem ou pela dualidade. 

O abandono à Luz fará com que a escolha não poderá mais ser mental, entre a água da torneira e a água
engarrafada, mas resultará da manifestação tangível de sua Verdade com relação a tal água ou tal outra água. 

Eis a resposta da Luz. 



... Efusão de energia ... 

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

*** 

Então, bem amados Mestres, bem amados filhos da Unidade, eu lhes transmito, ainda uma vez, minha paz,
minhas bênçãos e meus encorajamentos pessoais para irem para o inefável, para a Alegria. 

As condições jamais foram tão propícias do que este período específico para lhes permitir ir para a essência. 

Sejam abençoados. 

************ 
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Permita-me chamá-lo de meu amigo, meu irmão, meu filho.
Não procure me nomear.
Quando você me nomear, isso quererá dizer que você me identificou e aceitou.

Eu venho lhe propor uma Liberdade e uma Verdade que, mesmo em seus sonhos os mais loucos, você não
ousa imaginar.

Eu venho preenchê-lo, se você o quer, de minha Alegria que é sua Alegria.

Eu sou aquele que você espera de toda eternidade.
Eu sou aquele que o espera de toda eternidade.

A distância que eu aceitei que você colocasse entre você e eu é uma Graça e uma Grande Liberdade.
Essa é uma doação que você me fez, essa é uma doação que eu lhe fiz.

Hoje, eu me apresento.

Não me procure em outro lugar além de onde eu estou.
Quando você me tiver encontrado, quando me nomear e me chamar, eu saberei instantaneamente que, naquele
momento, você me acolhe como eu o acolho.

Eu sou, assim como dizia, o Mestre dos Mestres.
Eu sou a Fonte de sua Fonte.
Eu sou o Um como você é o Um.
O que eu sou, você o é também.

Grandes seres preparam ativamente nossas redescobertas.
Quando você me acolher em você, eu lhe mostrarei minha Alegria, eu lhe mostrarei a Verdade.
Você será a Verdade e a Alegria.

Eu lhe proponho agora aproximar-me de você, a seu ritmo, sem nada forçar.

Eu venho apresentá-lo ao que você é.
Eu venho dá-lo a você mesmo.
Eu conheço tudo de você, todos os rebaixos, todas as glórias.

Aceite e acolha meu presente...

Meu amigo, o tempo desta Terra é um tempo de mudança.
Se você quer transcender a mudança, coloque-se ao centro de seu ser, aí, onde Eu estou.

Meu amigo, eu sou o Sopro.
Eu sou o Fogo.
Eu sou a Terra.
Eu sou o conjunto dos elementos.
Meu amigo, eu o abençôo.

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Almas humanas em encarnação recebam minhas homenagens, meus respeitos, pelo que vocês são.

Eu sou Anael, Arcanjo, de acordo com sua denominação.

Tenho o privilégio de ter participado, porque é um privilégio, na criação do mundo que vocês percorrem nesta
dimensão.

Além disso, eu sou o embaixador, se preferem, do Conclave dos 7 Arcanjos que iniciaram a ronda e a entrega
de sua radiação e de sua potência, durante o ano que vocês vivem, àquela a quem vocês chamam Maria.

Eu sou o Arcanjo da relação.
Eu sou o Arcanjo, também, que prepara seu Templo Interior para a recepção do Mestre.
A vida é movimento em todas as dimensões.

Em alguns momentos, em alguns espaços, o movimento muda, ele se transforma.
Vocês estão na época desta transformação.

Muitas almas vivem, nesse momento, um processo de transformação.
Essa é a vontade do Pai, da Fonte, porque o momento está aí.

Esse trabalho (porque é efetivamente de um trabalho que se trata) nós apenas podemos efetuá-lo graças ao
papel daqueles que ancoram, que aceitam ancorar esta nova realidade em sua densidade.

As efusões da radiação e da pressão do Ultravioleta retransmitidas pelo Arcanjo Miguel preparam, elas
também, a abertura.

Embora mal compreendida, a ronda dos Arcanjos corresponde à abertura dos sete selos.
A abertura dos sete selos permite liberar os quatro elementos.
A liberação dos quatro elementos permitindo a revelação do éter em sua densidade, em sua realidade.

Nós estamos aí para isso e nós canalizamos o Princípio e a Consciência da Fonte que vocês percebem
quando das efusões do Ultravioleta.

Muito proximamente será juntado ao Ultravioleta o Espírito Santo.

A preparação de seu Templo Interior será, portanto, realizada no momento em que se instalarão, para os
primeiros de vocês, seus Casamentos Celestes.

Em me expressei longamente, assim como o mestre Ram, sobre o abandono à Luz, que permitirá, no
momento vindo, acolher a vinda da Luz, a vinda da Unidade.

Nós felicitamos, nós, Arcanjos, o conjunto de almas humanas em encarnação que se juntam às efusões e às
rondas de consciência, nesta materialidade, permitindo, assim, um despertar sem precedentes na humanidade.

Eu sou também aquele que guarda o canal no qual estou.

Permitam-me transmitir-lhes minha radiação essencial antes de lhes dar a palavra quanto aos seus
questionamentos sobre esse processo.

... Efusão de energia... 

Nós podemos agora começar, assim religados, a avançar em seus questionamentos.

Questão: que fazer com as pessoas que teriam recebido implantes extraterrestres para impedi-los de
evoluir?

O que você descreve é uma realidade decorrente do próprio princípio da lei de atração.

ANAEL – 29 de maio de 2009
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Hoje, pela presença de nosso Conclave, pela Vontade do Pai, tudo isso nada mais pode diante da Luz.

Entretanto, o princípio de atração que permitiu e autorizou a instalação do que você chama de implante deve
deixar o lugar ao princípio da Luz.

Assim como lhes disse e repetiu o Arcanjo Miguel, o tempo de seu combate terminou.
O único combate que vocês têm a realizar é interior a vocês, entre o si inferior e o Si superior.
Todos os outros combates, sem exceção, devem ser entregues à graça da Luz.

Isso se atém a esta época e a esse momento preciso de sua história que vocês vivem.

As regras de funcionamento, os mecanismos da Luz, devido à nossa presença, devido à Vontade da Fonte
(que lhes subtraiu desde pouco tempo o véu da ilusão e o esquecimento) permitem, hoje, que, em Verdade, a
Luz vinda de dimensões interiores e de dimensões superiores lave literalmente suas vestes, seus
pensamentos, suas emoções e seus implantes.

Seu olhar deve mudar.
A dicotomia entre o bem e o mal deve desaparecer de sua consciência, do mesmo modo que, durante este
período de mudança, e como o disse o Arcanjo Miguel, várias coisas devem se desconstruir.

Não lhes cabe participar desta desconstrução.
A Luz que vocês recebem é suficiente e, creiam, amplamente suficiente, para trabalhar em vocês e fazer
desaparecer o que impede o acesso à sua Unidade.

Certamente, algumas problemáticas parecem não querer desaparecer.
Eu os lembro, entretanto, que o trabalho está em curso.

Deixem a Luz trabalhar em vocês, acolham-na, deixem-na agir.

Isso é já um treinamento capital para o abandono à Luz.

Questão: qual é sua especificidade, qual é seu papel, sua função?

Parece-me ter-me definido nas primeiras palavras de minha vinda sobre minha função.

Eu sou o Arcanjo da relação.
Eu sou o embaixador do Conclave dos 7 Arcanjos.
Eu sou um dos três Príncipes que presidiram esta dimensão dissociada.
Eu sou um dos sete selos.
Minha radiação é o rosa.
Eu preparo a instalação em vocês, para aqueles que o desejam, da dimensão do Pai, da Fonte em vocês.

Questão: como se explicam as reações do corpo, por vezes, com algumas técnicas?

Muitas coisas lhes são propostas para ir para o que vocês querem ir.
Todas essas técnicas, quaisquer que sejam, sem exceção, serão apenas técnicas.

A Luz não é uma técnica.
A Luz é uma radiação inteligente, ela é consciente.
A consciência não se importa com a técnica.

Entretanto, nós concebemos que sua estrada extremamente longa, extremamente desgastante, extremamente
difícil, privados da Luz da Fonte.

Hoje, as coisas mudam.
A Luz tem a capacidade de retificar, por sua inteligência, o que deve sê-lo.

Assim, na segunda parte, enquanto eu estiver ainda aí, esta retificação pela Luz será eficiente em vocês.

Não há nem a julgar, nem a condenar, nem a glorificar as técnicas, quaisquer que sejam.
Elas foram as muletas que lhes permitiram reencontrar certa forma de confiança e de orientação, mas, hoje,
vocês devem compreender e integrar que a Luz está aí e, ainda uma vez, que ela é inteligente.

No que concerne ao seu problema e as sensações que ocorrem em algumas partes do corpo, estas serão
retificadas pela Luz.

Eu preciso, como lhes disse o segundo interveniente de ontem (porque eu estou aí a cada minuto junto
daquele a quem eu guardo), a Luz age em vocês, a Luz os cura.

Vocês não podem continuar, nesta época, a jogar os jogos da dualidade, os jogos do discernimento entre o
bem e o mal.



Isso existe, isso existe ainda, não é mais questão, para a Luz e para vocês, almas humanas, de lutar contra,
mas, efetivamente, antes, de fazer com a Luz.

A mudança de ponto de vista e de olhar é capital.
Isso participará de sua saída, em consciência, do mundo da dualidade, do mundo da doença.

São essas portas que se abrem hoje para vocês e que lhes permitem, objetivamente e em verdade, ir para a
Unidade.

Questão: um filho no ventre de sua mãe se beneficia das efusões do Ultravioleta?

Minhas homenagens e meus respeitos para a vida que você leva.
Saiba que a totalidade desta criação, nesta densidade, foi penetrada pela radiação do Ultravioleta.

Os resultados serão profundamente diferentes para cada consciência sobre este planeta.

Os efeitos serão determinados pelo princípio de atração.

Cada um, cada parcela de consciência neste planeta, recebe e receberá e manifestará o que deve manifestar
em função de suas próprias crenças, de suas próprias convicções e de suas próprias adesões.

A Luz propõe, a Luz não impõe jamais.

Assim, quando inúmeros intervenientes lhes dizem e repetem que vocês deviam abandonar o poder sobre o
outro, qualquer que seja esse poder, a fim de reencontrar o poder sobre vocês mesmos, isso participa também
da saída da dualidade.

Bem amada alma humana em encarnação, seu filho sente e vive e percebe esta radiância.
O filtro que se poderia imaginar ser aquele que você constitui, por sua Presença nesta Presença (princípio de
maternidade em sua encarnação)... a radiância não é de modo algum modificada por esse filtro.

Questão: como pode se explicar a perda da fala na sequência de um choque?

A fala, em sua densidade, é relação e comunicação.
Nos mundos não dissociados, a fala é a linguagem da vibração pela cor, pela forma.
As vibrações das palavras não podem existir.

O significado das palavras é que, ter sido privada, nesse tempo, da fala, permitiu em você o retorno à Unidade.

A fala é um obstáculo à Unidade.
Nesse sentido que muito numerosas técnicas insistiram pela passagem no silêncio.
Silêncio das palavras, silêncio dos sinais e silêncio do olhar.

Não para se fechar, mas, efetivamente para se abrir a outra realidade.

O jogo do movimento da vida em encarnação, tal como vocês o manifestam desde tantas e tantas vidas, devido
mesmo ao seu acesso à Luz e à representação original dos números, da forma e da cor, permitiu a
emergência, nesta dualidade, do que vocês chamam a linguagem e comunicação.

Antes de ser linguagem, a Fonte é sopro, o Espírito é sopro.
A linguagem é apenas uma deformação do sopro.
Ela é, aliás, veiculada pelo sopro, mas ela não é o sopro.

O sopro é o silêncio.
O silêncio que foi imposto permitiu, portanto, favorecer em você a eclosão de alguns potenciais que, até lá,
tinham sido negados e esquecidos.

Questão: como se pode se preparar para o período de Pentecostes que é para nós, em tempo
terrestre, dentro de alguns dias?

A melhor maneira é rir, a Alegria.
Ria, expresse a bondade que está em vocês, a harmonia que está em vocês e que vocês todos conheceram
em momentos variados de suas vidas.

Para acolher o que vem, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, quaisquer que sejam os problemas
inerentes à sua dualidade, vocês devem encontrar em vocês os recursos para manifestar a Alegria.

Quando vocês estiverem abandonados, totalmente, à Luz, e vocês receberem a efusão do Pai, a primeira coisa
que vocês constatarão, de maneira evidente, é a evidência da Alegria, uma Alegria incontrolável.

A Fonte, o Pai, é Alegria, sobretudo nesses momentos privilegiados de final de ciclo em que as redescobertas



se preparam.

Procurem, então, durante este período, a Alegria que está em vocês, deixem-na emergir, quaisquer que sejam
os problemas, quaisquer que sejam os sofrimentos.

A Alegria é o elemento que lhes permitirá acolher, em toda simplicidade, com Amor, o que vem.

Questão: limitar o tempo que passa uma criança diante de um computador não é contraditório com a
noção de não tomar poder sobre o outro, na relação pai/filho?

A educação necessita, nesta dimensão, da utilização de uma forma de poder, mas, entretanto, mesmo na
expressão desse poder, o fato de não conseguir controlar os filhos jovens significa o que?

A incapacidade para irradiar sobre eles, por sua posição, criada por seu papel, a capacidade de liberdade e de
amor suficientes para que eles tenham a consciência.

Entretanto, isso faz parte de seu papel.

Qualquer que seja a idade à qual você chega hoje (que você seja uma criança, que você seja um velho num
corpo debilitado e indisposto, que você seja um homem ou uma mulher jovem tento tudo a realizar nesta vida
em terceira dimensão), o lugar onde vocês se encontram, mesmo hoje, em sua vida, ilustra de maneira a mais
perfeita o que vocês têm a superar para aceitar e se abandonar à Luz.

O desafio entre o si inferior e o Si Superior situa-se nesse nível.

Alguns entre vocês foram obrigados a fazer escolhas por vezes dilacerantes, mas todos aqueles que fizeram
essas escolhas na lucidez da Luz (que vem pela percepção mais ou menos consciente do que chega)
sentiram-se liberados de uma certa densidade, após essas escolhas.

Compreendam bem que a Luz quer liberá-los, e nada mais.
Liberá-los desta ilusão, fazê-los transcender o conjunto desse sistema solar e fazê-los transladar.

Não é questão de abandoná-lo.
Vocês devem, portanto, aceitar que, se hoje vocês se encontram numa posição de educador, difícil com
relação ao poder sobre o outro e a justificação mesmo desse poder sobre o outro por um papel, é que, isso, é
o que lhes é solicitado que seja superado hoje.

Vocês não chegam, em nenhum momento, por acaso nas condições nas quais vocês vivem.

Quando eu dizia que a Luz é inteligente, quaisquer que sejam as angústias, para alguns, que são vividas,
lembrem-se de que essas angústias são apenas transitórias.

O si inferior, o pequeno si, é pressionado pela época.
O Si Superior ou o Si Interior, ele, exulta da Luz que volta.

Alguns de vocês vivem em seu interior, assim como eu dizia, esse combate, mas compreendam efetivamente
que a nada serve combater com sua própria vontade, porque a oposição sai sempre ganhando.

A Luz não se opõe jamais, nesta dualidade.
Ela vem transcender o que deve sê-lo.

Então, tentem se aproximar deste abandono à Luz e vocês constatarão que esta criança modificará o
comportamento, não com relação às regras editadas, mas com relação à sua qualidade de radiação, não como
pais, mas como ser humano frente a outro ser humano.

Questão: como superar as doenças que afetam ainda nosso corpo?

O importante é, para todas as questões concernentes à sua saúde (hoje e mais as semanas de seu tempo
terrestre vão avançar, sobretudo durante o período de seu verão [inverno no hemisfério sul], mais a Luz será
atuante em suas estruturas), compreender que a causa participa da dualidade.
Não compreender, mas viver a Luz permite não somente transcender os limites impostos pela doença, mas
realmente fazê-la desaparecer.

A doença participa indubitavelmente desta dimensão dissociada na qual vocês evoluem.
O esquecimento consciente e voluntário de seu sacrifício para a Luz torna possível a manifestação, em suas
estruturas, nesta densidade, de imensos desequilíbrios cuja natureza mesmo é possível, na manifestação, pelo
próprio princípio da oposição.

Em outros termos, a doença, seja cármica ou de qualquer outra causa, participa, definitivamente, desse
princípio de evolução.



Vocês estão hoje na fase de superação da oposição.

Certamente, algumas coisas devem se eliminar de vocês e podem se evacuar, nesse momento, pelo que
vocês chamam a doença.

A lógica da dimensão que vocês percorrem é uma lógica de ação / reação: sofrimento chama cura.
Na própria aplicação desse princípio de ação / reação vocês concorrem a manter a dualidade de sua
manifestação.

O que vem lhes propor a Luz é uma cura total e instantânea.
Vocês devem, para isso, aceitar mudar de ponto de vista e compreender e aceitar que, no final das contas, a
doença é apenas a consequência da experiência extensiva que vocês tomaram nesta encarnação.
Toda doença resulta desse princípio.

Lembrem-se de que vocês estão, durante este período de mudança, a cavalo entre dois mundos, a cavalo
entre duas dimensões (ou mais, para alguns de vocês), que através do que vocês percebem, que através do
que vocês sentem, que através das palavras que os intervenientes espirituais pronunciam por múltiplos canais,
é-lhes proposta uma escolha.

A escolha de renovar o confinamento nesta dimensão dissociada (e, portanto, preservar o que vocês chamam
de seu livre arbítrio) e a escolha de ir para a liberação e a liberdade.

A liberdade é bem maior do que o livre arbítrio.
O livre arbítrio se exprime num mundo forçado e privado de Luz mesmo se, sem Luz, ele não existiria de modo
algum, mas, entretanto, a Luz lhes foi encoberta, escondida.

Tudo o que vocês têm a viver, tudo o que vocês vivem nesses períodos, fazem apenas ilustrar, ao olho de sua
consciência, o que os separa da Unidade.
O que os separa não é uma distância, não é um tempo.

A importância desta distância, desta separação, é unicamente ligada à importância, em vocês, do que resta a
realizar no abandono à Luz e no abandono ao Pai.

Assim, mudando seu modo de ver, vocês participarão do impulso da Luz.

Todos, sem exceção, que participam ou não, de maneira consciente, da transmissão da Luz, todo ser humano
sobre esta Terra, vive esses fenômenos de tensões antagônicas.

Quando vocês participam, desde tanto e tanto tempo, da ronda da encarnação nesta dimensão dissociada, é
por vezes difícil vislumbrar, crer, aderir a um mecanismo de liberação.

Ao nível comportamental, esse é o mesmo princípio que o pássaro que foi colocado na gaiola desde seu
nascimento e que chama a isso liberdade e que, no dia em que ele sai de sua gaiola, fica tão aterrorizado pela
verdadeira liberdade que ele volta a entrar na gaiola.

 A imagem que escolhi no cérebro daquele a quem eu guardo corresponde totalmente e na integralidade ao
que vocês vivem.

Vocês são todos tão grandes e tão luminosos que isso lhes dá medo.

Questão: a que correspondem as sensações de vertigens incompletas ao nível do coração?

O coração, esta região essencial de seu ser, toma uma importância toda nova.
Novos circuitos se imprimindo, novas chaves lhes são oferecidas e afixadas.
Certo número de modificações, ligadas às radiações da Fonte e às radiações do Ultravioleta que nós
retransmitimos, induz uma reativação de sua Luz interior.

O que não quer dizer que toda alma humana se beneficiará desta abertura à Luz.

Lembrem-se de que a Luz propõe, mas não impõe jamais.

As diferentes percepções que vocês podem ter e viver ao nível de seu tórax por fenômenos de vertigens, por
fenômenos de buracos, por fenômenos de plenitude, por fenômenos de vibrações, de calor, de frio (toda gama
de percepções e de sensações que um ser humano pode sentir), traduzem apenas a aproximação da Luz.

A pressão da radiação do Ultravioleta penetrou pelos chacras superiores e, pouco a pouco, investiu o lugar que
representa sua estrutura física e suas vestes de Luz.
Isso implica numa redistribuição do pouco de Luz que vocês tinham em vocês para uma nova lareira.
Isso corresponde a uma mudança de ponto de vista e a uma mudança de consciência.

A base de sua vida não será mais o corpo físico, mas o coração.



Há, portanto, uma translação, agora e já, dimensional, entre o impulso vital e o impulso cardíaco, em benefício
do impulso cardíaco.

Nós aliviamos assim ao nível do conjunto da humanidade, quaisquer que sejam as escolhas desta, nós
levantamos, de algum modo, a tranca ligada ao primeiro chacra ou chacra raiz, aquele que permite a
estabilidade e a imobilidade dessas estruturas de vidas que vocês criaram.

A desconstrução concerne ao equivalente de seu chacra raiz ao nível do planeta.
Todas as construções humanas, todas as construções sociais, foram erigidas de acordo com o princípio vital
do primeiro chacra.

Hoje, as fundações de sua nova vida estão situadas ao nível do coração e não mais ao nível de seu chacra
inferior.
Isso explica totalmente os diferentes reajustes vividos e percebidos em suas estruturas atuais.

Questão: se a Luz propõe, mas não impõe, como a Luz se manifesta às pessoas que não viveriam
tudo isso em consciência? Cabe então às pessoas que vivem esses fenômenos, elas, em
consciência, iluminar aos outros?

Vocês não podem iluminar o outro por palavras, vocês não podem iluminar o outro pelo afeto, vocês não
podem iluminar o outro pelos meios ligados à sua dimensão.

O único modo de iluminar o outro é atiçar, em vocês, o fogo da Luz, atiçar a tal ponto que, a um dado momento,
seu coração difundirá esse fogo e, naquele momento, o outro poderá aceitar ou recusar.

Esse é o papel essencial que nós propomos àqueles que vivem, em consciência e em verdade, as efusões do
Ultravioleta.

Entretanto, e para confortar o que eu dizia anteriormente, hoje, a situação na qual vocês estão (socialmente,
afetivamente, profissionalmente, materialmente e espiritualmente) corresponde ao que vocês tinham a viver
com relação à vinda da Luz.

Agora, cada ser humano, a totalidade dos seres humanos encarnados, estará em consciência, no momento
vindo, em contato com a Fonte e com Maria.

A reconexão e o reconhecimento serão instantâneo mesmo para aqueles que, dizem eles, não conhecem isso.

Entretanto, muitos seres humanos não vão querer realmente seguir e acolher o que vem.

A translação dimensional (a qual não está hoje em minha proposta de lhes falar) traduzir-se-á, em definitivo,
unicamente, por uma translação da consciência e do corpo (e/ou do corpo em alguns casos) diretamente em
função do princípio de atração, para onde lhes será o melhor possível em função de seus desejos de
experiência.

Não há lugar para se inquietarem, mesmo se numa fraternidade, com seus ascendentes, com seus
descendentes, alguns tenham feito escolhas diferentes das suas, essa é a liberdade imprescritível deles.

Vocês não podem forçar com a Luz, tanto mais se a recebem.
Vocês podem apenas propor, pela radiação.

Nenhuma palavra, ainda uma vez, nenhum discurso, nenhuma emoção fará mudar a opinião de outra alma.
Cabe a ela, e a ela somente, viver suas escolhas.

O que se pode dizer é que hoje vocês são muito numerosos.
Nós os esperamos a cada vez mais numerosos e esse é o caso, em níveis que vocês não podem mesmo
conceber.

Entretanto, e definitivamente, cada alma é livre.

O Pai, a Fonte é amor e liberdade total.

Como vocês querem que Ele force uma alma a interromper sua experiência ou interromper sua dualidade?
A humildade, a simplicidade da Fonte, ela mesma, faz com que ela não obrigue jamais uma alma a voltar ao seu
seio se ela não terminou o que julgava bom prosseguir.
A Luz não julgará jamais, jamais.

Questão: os fenômenos que vivemos nesse momento sobre a Terra, ligados à translação, são
vividos igualmente em outros espaços?

A cada vez que a consciência percorre novos espaços ou novos territórios nos multiuniversos e nas
multidimensões, cada translação dimensional se acompanha de um processo, obviamente, equivalente a este.



Entretanto, na experiência da 3ª dimensão qualificada de dissociada (ou seja, em ruptura com a Fonte),
enquanto que existem mundos de 3ª dimensão não cortada para com a Fonte (eles são chamados então de 3ª
dimensão unificada. Vocês estão, vocês, na 3ª dimensão dissociada), há, como eu lhes disse, uma criação real
e objetiva da dimensão na qual vocês vivem.

Esta dimensão nasceu de um novo impulso desejado, em termos históricos, por um Arcanjo que foi chamado
Lúcifer.

A Fonte se opôs ao fato de que seus criadores, criadores eles mesmos, sofressem a ruptura de comunicação
e de confiança.
Entretanto, esta experiência ocorreu, vocês são os produtos dela.

Nisso há, no sentido o mais nobre, um princípio de redenção extremamente potente, extremamente forte
quanto ao enriquecimento da Luz que vocês são.

Assim, portanto, as experiências de 3ª dimensão dissociada foram iniciadas em outros lugares excessivamente
escassos dos multiuniversos.

Não me cabe desenvolver mais adiante esses princípios.

O importante, ainda uma vez, nos dias que vêm, nas semanas que vêm... lembrem-se que o Arcanjo Miguel
desconstrói o que deve sê-lo.
Uma vez que vocês tiverem saído do poder exterior que vocês criaram nesta dimensão (poder ligado, antes de
tudo, ao que vocês chamam o dinheiro e a economia), quando isso for desconstruído, vocês viverão, já, cada
vez mais, no coração.

Então, sim, a experiência que vocês vivem é muito rara e ela é grandiosa, nós o sabemos agora.

Questão: no que concerne à voz, o canto, poderia nos indicar como isso pode evoluir e, em
particular, será que pode haver possibilidades de expressões pela canalização ou intervenções de
outros intervenientes pelo canto?

Isso já existe, isso já foi manifestado, seja através da arte de pintura, seja através da arte musical, ou através do
canto.

Vários músicos, sem o saber, foram e são, literalmente, investidos pelos Anjos quando eles tocam, isso é uma
realidade.

Entretanto, lembrem-se de que nas dimensões que você penetrará, a vibração da linguagem deve ser passada
pela radiação.

Obviamente, algumas formas de arte participam da linguagem da vibração, alguns instrumentos de música são,
em particular, o reflexo do que existe em outras dimensões, sem instrumento e sem técnica.

Essas vibrações e radiações são emitidas espontaneamente por alguns seres.
Essas vibrações são os apoios, no sentido próprio, dos universos.

Entretanto, neste período de ajuste, o mais importante é transmitir a radiação, assim como muitos de vocês o
realizam quando das efusões do Ultravioleta.

A grande mutação está nesse nível.
Ela se faz no silêncio das palavras, no silêncio das técnicas e no abandono total à vibração e ao Amor.

Questão: as forças da Sombra poderiam fazer falhar o retorno no planeta e da humanidade na Luz?

A Fonte não pode permitir isso.
A Sombra, assim como vocês a nomeiam nesta dimensão, não pode estritamente nada contra a vinda da Luz.

Ela pode apenas se nutrir do medo ou da dualidade.

Absolutamente nada pode e nada poderá fazer falhar o que vem.

Entretanto, lembrem-se da liberdade de alma.
Se uma alma decide negar o que vem, bem, será feito segundo sua fé, ela viverá, então, uma transição e
retornará a viver as coisas que ela exprimiu.
Nisso, o caminho dela é tão respeitável como o de vocês.

Lembrem-se de que quanto mais vocês persistem nesses mundos de separação, mais sua Luz cresce e que,
portanto, essas almas (a grande maioria) que escolherem prosseguir a experiência da dualidade, não devem
ser nem apontadas com o dedo, nem julgadas, porque essas almas têm ainda mais do que vocês uma



Vontade de Luz, mas é diferida no tempo com relação ao seu espaço / tempo.

Então, tudo está bem, em sua linguagem.
Não há a julgar.
Não há a condenar, não há a olhar, não há a querer levar, há simplesmente que ser e irradiar.

Nesta radiância que vocês vão se tornar, tudo se tornará evidência, tudo se tornará simplicidade e Verdade.
Mas eu lhes peço para bem escolherem em qual jogo vocês querem jogar.

Vocês querem o jogo da Alegria e da leveza?
Ou o jogo do peso e da separação?

Questão: nas dimensões superiores é possível amar ainda o mundo animal?

Nas dimensões ditas superiores, nos multiuniversos, são múltiplas as formas de vida também, as
manifestações da consciência, também.

A vida se cria permanentemente, nada é fixo.
Novas formas de vida (nos diferentes reinos e mesmo ao nível dos reinos Angélicos), os conceitos se criam,
radiâncias novas se criam, perfumes novos se criam.

E a Luz, o Princípio, a Fonte, o Pai participa de cada uma dessas criações, não pode ser de outro modo.

Apenas nas dimensões dissociadas é que a Fonte nos fez a promessa, quando de seu sacrifício, de esperar,
no silêncio, seu retorno.
Não podia fazer irrupção em suas vidas, senão isso teria sido o oposto do que vocês tinham, vocês mesmos,
decidido e do que decidiram algumas instâncias.

Então, ela os deixou realizar as experiências de separação, esperando, na Alegria, o período propício ao seu
retorno, se tal é seu desejo.

Aqueles que não estão prontos continuarão a viver o sacrifício deles.

A promessa do Pai não é absolutamente renegada, mas ela esperará, como sempre, o bom querer e que
vocês aceitem enfim reintegrar os mundos da liberdade.

Questão: há protocolos a seguir concernentes ao perdão e à abertura do coração?

Eu creio que o Mestre Ram lhes comunicou um que é extremamente importante e, depois, diante da vinda do
Ultravioleta, é evidente que participar disto é já, em si, um perdão atribuído ao mundo e atribuído a você
mesmo.

Você não tem que perdoar, de fato, porque você é o perdão.
(ndr: o protocolo de Ram que foi citado é a "meditação sobre o coração"-
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolo-praticar-meditacao-guiada.html )

Questão: como se encontrar em todos os livros existentes sobre esses assuntos?

Então, compreendam bem que cada revelação, cada obra, cada contato com as dimensões, para além da
separação na qual vocês vivem, têm um sentido.

Mesmo o que hoje pode lhes parecer, em sua dualidade, contraditório, o é para você, mas não o será para
outro.

Uma alma humana privada de Luz pode encontrar o impulso para a Luz no catolicismo ou no hinduismo ou na
religião muçulmana.
Tudo está em seu exato lugar, não há nada de contraditório com relação a outra coisa, exceto um ponto de vista
e um ponto de consciência.

Quando vocês abraçarem o ilimitado, quando sua consciência se expandir até o reino do Pai, que está no
interior de vocês, vocês se aperceberão que tudo o que podia parecer, de seu ponto de vista, como
confrontando e opondo ou oposto, tinha sentido apenas para vocês, em função de seu próprio caminho, de sua
própria verdade.

Portanto, falar deste escrito ou do evangelho de São João ou do Mahabharata ou do Corão volta exatamente à
mesma coisa.
Todos participam, em graus diversos, da confiança de cada um.

Mas, hoje, a verdadeira confiança é você mesmo.
A grande novidade, a grande ressurreição situa-se nesse nível.

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolo-praticar-meditacao-guiada.html


A Luz deve chegar ao coração, se vocês acolhem a radiância naquele nível, as próprias questões
desaparecerão, porque naquele nível de consciência tudo é evidência.

E é a evidência que vocês recuperarão em sua dualidade que fará com que sua missão seja totalmente
preenchida.
Vocês terão transmutado, vocês terão aliviado os mundos da dualidade.

Questão: fala-se frequentemente nesse momento de um astro chamado Nibiru ou Hercobulus. É um
mito ou uma realidade? Se é uma realidade, quais serão as aplicações?

Nibiru é uma realidade.
As manifestações que vocês observam, em sua consciência, sobre a superfície deste planeta em que vocês
vivem, como no conjunto do sistema solar, é em parte e somente em parte, ligada ao reencontro de seu
sistema solar com este astro.

Entretanto, não se esqueçam de que, paralelamente a isso, está em curso uma viagem do conjunto desse
sistema solar para a Fonte.
Encontro diferentemente mais importante do que aquele que é provocado por Nibiru.

Vários eventos se produzem em seu sistema solar.

Lembrem-se de que tudo o que se produz no exterior é apenas o reflexo de tudo o que vocês vivem no interior.
Vocês devem se voltar cada vez mais para o interior, porque todas as soluções estão aí.

Entretanto, vocês não podem ignorar o que se desenrola sob seus olhos ou em suas informações.
Isso é verdade nesta realidade, mas não é a realidade da Luz.
Trata-se de uma desconstrução de seus mundos, engrenada pelo Arcanjo Miguel, sustentada pelo Conclave
Arcangélico que, eu os lembro, abriu os sete selos e entregou a potência da radiação àquela a quem vocês
chamam Maria.

O que se desenrolará sob seus olhos, e o modo pelo qual vocês o viverão, será apenas função de uma única
coisa: de sua capacidade para acolher isso, centrada no coração, ou para acolher isso com o que vocês
chamam suas “tripas” ou com sua cabeça.

As implicações e as consequências não serão, obviamente, as mesmas para todo o mundo.

O mesmo evento, a simultaneidade do conjunto desses eventos, traduz-se para cada um de modo diferente e
por um futuro diferente.

Vocês devem integrar, vocês que escolheram a liberdade ao invés do livre arbítrio, efetivamente integrar que
vocês devem respeitar e amar o caminho do outro.

Questão: quando você fala de recepção de Luz, sob qual forma se manifesta ela? Por exemplo, essa
noite, ou ainda para cada um, individualmente?

A recepção da Luz compreende diferentes oitavas que são, por um lado, função de suas próprias fugas,
colocadas por vocês mesmos em sua densidade.

A Luz, em sua forma a mais culminante, vai se traduzir, além da Alegria, sobretudo pelo contato íntimo e real
com o Pai, com a Fonte.
Esse momento sela as redescobertas.

Obviamente, essas redescobertas participam da Alegria, do mesmo modo que uma mãe que não viu seu filho
e que o reencontra ao final de dez anos vai sentir um sentimento de alegria e de emoção extremas.

Do mesmo modo, o retorno à Unidade assinala realmente o contato real com a Unidade, com o Um, com o
Único, com a Fonte ou outro nome que vocês gostariam de ali colocar.

Daqui esta etapa, a pressão da radiação do Ultravioleta (que é uma característica do Ultravioleta) vai, ela,
manifestar-se por fenômenos de compressão e de dilatação ao nível da cabeça e, em seguida, ao nível dos
chacras mais baixos, situados, em particular, sobre o coração.

A percepção é uma percepção consciente de seu efeito.
Assim, minha radiação (aquela a qual eu os rego há 20 minutos) é uma radiação que eu percebo como rosa.
Entretanto, de acordo com seus filtros, ela será colorida diferentemente, é claro, mas tem apenas uma
finalidade (minha radiação como a de outras entidades que se manifestam): fazê-los desposar o que vocês
são, se tal é seu desejo.

Então, a forma.
Lembrem-se de que a Unidade, o Princípio, a Fonte, o Pai é simples: a simplicidade da Luz, a simplicidade da
forma.



A radiação ou a vibração da Luz toma uma forma direta e reta.
São as linhas simples.

O traço, o raio, o círculo, o triângulo, o quadrado e as formas geométricas perfeitas são a perfeição
manifestada da Unidade.

Quanto às palavras: vibração e radiância, elas correspondem, vocês compreenderam, a uma polaridade e a
uma polarização da Luz em função mesmo da consciência que a leva.

Entretanto, o Pai, a Fonte está além deste aspecto de polarização, portanto, penetrar a Luz em sua Unidade
está além da forma, além da cor, além mesmo da radiação.

Vocês estão ao nível da consciência pura, aquela que não tem necessidade de se manifestar, de maneira
obrigatória, por uma polarização da Luz, por uma forma precisa da Luz.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Almas humanas em encarnação, eu lhes transmito também toda a gratidão do Conclave e eu lhes transmito
também, uma última vez, minha radiação, antes de participar de maneira muito mais silenciosa ao que vem em
seguida.

... Efusão de energia...

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 07 de junho, às 12h00 (meio-
dia) (hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 14 de maio (5ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 6ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados filhos da Luz, onde vocês estiverem pelo mundo, recebam a nossa gratidão, os nossos agradecimentos, vocês, os Portadores da
Luz, que ancoram em meio a esta densidade a possibilidade da nova Terra, a possibilidade da nova vibração e a possibilidade da nova radiação.

O Conclave se une a mim a fim de lhes agradecer com sinceridade.

O seu trabalho de recepção do ultravioleta permitiu, já, o ancoramento da vibração da Luz em meio à sua densidade.

Vocês estão a caminho, agora, cada vez mais numerosos, cada vez mais despertos, da realidade do seu futuro, da realidade da Alegria que,
pouco a pouco, aumenta em vocês.

Hoje a efusão da radiação do ultravioleta está acoplada, pela primeira vez, à efusão específica do que vocês denominam, na sua linguagem, o
Espírito Santo ou a polaridade feminina do Pai.

Esta polaridade do Divino, da Luz, conjugada à efusão do ultravioleta, realiza em vocês a emergência da 6ª Graça.

Isso se refere, em vocês, à reconexão com a sua filiação, com a sua Luz Fonte, com Pai/Mãe reunidos e personificados em meio à sua
densidade pela Fonte das Fontes.

Pouco a pouco, vocês irão estabelecer uma conexão consciente em meio à sua densidade com Aquele que, de toda eternidade, em todos os
ciclos e em todos os tempos, está ligado a vocês de maneira inabalável.

Gradualmente e à medida desta reconexão, vocês tomam consciência, na Alegria e no sentido da eternidade, da realidade desta Presença.

A tomada de consciência irá se acompanhar progressivamente da identificação desta Fonte.

Nós mesmos apenas participamos e obedecemos à Fonte das Fontes.

Nós participamos, pela nossa radiação do ultravioleta e pela efusão do Espírito Santo que nós retransmitimos, da revelação desta Verdade final
que firma, se tal for o seu desejo, se tal for o seu último desejo, o retorno em meio à Unidade, enquanto participando da imortalidade e da
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transcendência desta dimensão dissociada que vocês percorrem desde tanto e tanto tempo.

A Divina Mãe (à qual nós entregamos todos os poderes dos nossos selos angélicos) se junta doravante a mim e a nós, o Conclave, a fim de
regá-los na Fonte da Graça, de regá-los na Fonte da Verdade, de regá-los na Fonte da Alegria, a fim de permitir-lhes, se tal for o seu desejo,

ainda uma vez, penetrar o santuário da eternidade.

Primeira efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, a ativação em vocês desta reconexão, a ativação em vocês desta 6ª Graça, acoplada e efetivada de maneira total
durante a ativação da 7ª Graça, torna possível a ativação, em vocês, do retorno em meio ao eixo primordial.

Este eixo primordial, ou seja, o que eu chamaria de eixo da sua alma, ilustrado nesta densidade pelo eixo do mundo manifestado neste mundo
de superfície, firma a identificação, em vocês, de seres de eternidade, de seres conectados, de todo tempo e de toda eternidade, à Fonte do que

vocês são.

A Fonte do que vocês são que é semelhante ao Sol Central das galáxias, na sua parte Pai, e ao núcleo central deste planeta no qual vocês
tomaram densidade, semelhante à vibração Mãe, presente, em todos os tempos, em qualquer período e em qualquer ciclo de criação e de

desconstrução.

Não podia ser de outra forma.

O princípio de filiação da alma humana a esta Fonte vai se revelar, hoje, enquanto eixo do mundo em meio à sua densidade e em meio à
densidade deste planeta.

A reconexão é então uma identificação à realidade e à Verdade do que eu acabo de enunciar.

Recentrar-se no eixo do mundo, recentrar-se na Fonte da sua Fonte, implica em vocês, bem amados Mestres da Luz, em uma indizível Alegria.

Esta indizível Alegria participa, e irá participar cada vez mais, gradualmente e à medida das semanas, até o período do fim de setembro na data
em que vocês me homenageiam, da conceitualização (além da identificação, além da forma) da Verdade da sua união enquanto criador

supremo dos universos.

A Fonte, ela própria exteriorizada em meio às multidimensões e aos multiversos, é a consciência total dos mundos em meio a todas as
dimensões.

Esta realidade foi encoberta dentro de vocês, escondida pelo sentido do seu sacrifício e pela promessa da Fonte das Fontes, por humildade e
pela Graça, de jamais intervir em meio a uma evolução (enquanto o momento não se apresentasse de se revelar a vocês).

Esse momento, pelo retorno e pela ativação da 6ª Graça, firmando em vocês o despertar do eixo e do centro, irá lhes permitir, se tal for o seu
desejo, reconhecer esta Verdade.

Isso irá participar, de maneira inabalável, do abandono total da Fonte que vocês são à Fonte das Fontes.

Durante este abandono, a realização da sua dimensão e a realização da sua Verdade fará aumentar em vocês uma Alegria indizível.

Esta Alegria não é a finalidade, mas a testemunha da sua reconexão.

O ultravioleta e o Espírito Santo são a sua herança.

O ultravioleta e o Espírito Santo são a sua Verdade final.

O ultravioleta e o Espírito Santo firmam, em vocês, a final próximo da dualidade e o retorno à sua Unidade em meio à Graça, em meio ao Amor,
em meio à Luz e à revelação desta Luz.

Segunda efusão do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Lei do Um, nós agradecemos em vocês o seu papel de Transmissor, de Ancorador e de Portador da Luz.

O seu trabalho nos permite, a nós, Arcanjos, nos aproximarmos mais perto da sua densidade a fim de permitir ao trabalho da desconstrução
ampliar-se doravante.

Gradualmente e à medida que a ilusão do poder exercido pela separação pulverizar-se, desintegrar-se, gradualmente e à medida, vocês terão a
possibilidade de se reconectar à Graça, à Alegria, à sua eternidade.

Esse bálsamo, aplicado em meio à sua densidade, irá aliviar de maneira tangível e de maneira concreta o que vocês chamam de karma desta
Terra e de alguns de seus habitantes.

Assim, pelo seu trabalho vocês participam, de maneira ativa e muito lógica, do trabalho da redenção a fim de que a Verdade se instale, de
maneira duradoura, e se manifeste, de maneira tangível, em meio a esta densidade da Terra.

Vocês participam assim, ativamente, da transcendência da Terra.

Vocês participam assim, ativamente, da redenção de muitos dos seus irmãos que, por enquanto, não ousam ou não querem participar desta
efusão do amor, ali buscando assim, manifestando assim, a própria prova da sua dualidade associada aos seus medos ou a outras

contingências, não lhes permitindo, até agora, aceitar isso.

 Entretanto, o seu abandono à Luz, o seu abandono à efusão do ultravioleta, e pela presença da Divina Graça em meio à sua densidade, permite
doravante esse trabalho.

Como eu dizia, nós, Arcanjos, percebemos por toda parte na superfície desta Terra a abertura de muito numerosas almas à sua Verdade.

De múltiplos focos de Alegria eclodindo e se acendendo por toda parte sobre este mundo, qualquer que seja o emprego da desconstrução, da
ilusão do poder sobre o outro, quaisquer que sejam as densidades intensificadas daqueles que ainda resistem a essas efusões.

Nós deixamos evoluir aqueles que duvidam, aqueles que recusam.

Nós os deixamos fazer a sua própria experiência e o seu próprio aprendizado do que eles quiserem experimentar.

Bem amados filhos da Luz, o que vocês permitem, visto da nossa dimensão, é simplesmente magnífico.

Os seus esforços, as suas tensões para a Unidade, o seu aprendizado do retorno ao Centro, do retorno ao eixo central, fornecem a vocês
momentos de incentivo através da manifestação da Alegria da eternidade.

Isso é apenas equidade.

Isso é também apenas normal e simples.

Nós lhes transmitimos, por intermédio do conjunto do Conclave, nossos incentivos para trabalhar para esta simplicidade, para trabalhar para a
humildade, para trabalhar para a Alegria e para o despertar de um número ainda maior, a cada semana, dos seus irmãos e irmãs.

Os inumeráveis focos de Luz, no conjunto dos continentes, trabalham para isso.



Alguns de vocês, neste momento, alcançados pela Graça, decidem, na sua alma e na sua consciência, participar do que está a caminho.

Entretanto, vocês absolutamente nada devem impor exceto se estabelecer firmemente em meio ao seu eixo, em meio à sua Presença, em meio
à Alegria.

Somente isso deve transparecer e isso ocorre no silêncio, isso ocorre na humildade e não pelas palavras e, ainda menos, pela persuasão.

Somente o seu exemplo de Luz será uma impulso, por vezes vital, para outras almas alcançarem o seu caminho e a sua abertura.

Lembrem-se de que, gradualmente e à medida que vocês deixarem a radiação do ultravioleta e a radiação do Espírito Santo penetrarem o seu
coração, mais vocês irão encontrar a vibração do Pai, a vibração da Verdade, e mais a sua alma vai exultar na Alegria desses reencontros e,

sobretudo, desta identificação.

É difícil para vocês, almas humanas na encarnação, aceitarem que vocês são os Mestres da Luz e, no entanto, é isso que vocês são.

É difícil para vocês aceitarem que a sua missão de espiritualização desta matéria, da sua como daquela dos seus irmãos e irmãs, como
daquela deste planeta, seja a sua missão, seja a sua Verdade.

E, no entanto, a reconexão ao pivô e ao eixo do mundo permite-lhes fortalecer em vocês esta convicção e permite ainda mais o seu abandono à
Verdade da Luz.

Terceira efusão da radiação do Espírito Santo e do ultravioleta em meio às suas densidades.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos do Um, filhos do Único, vocês são os pilares da manifestação e da revelação da Verdade.

Alguns de vocês sentem, aliás, as primícias pelas manifestações mais presentes e mais estabelecidas desta Verdade.

 Aqueles de vocês que vivem isso percebem por antecipação, por uma Graça ainda maior, a autenticidade do que nós lhes propomos.

A ativação da 6ª Graça, e do 6º filamento de DNA, permite realmente esse retorno ao centro, esse retorno à Verdade que é Alegria indizível.

Esta Alegria indizível apresenta, ela também, sete fases para a sua Divindade.

A primeira fase é ativada a partir desta noite.

Ela consiste na revelação de que a dimensão a mais nobre, a mais elevada, em meio a esta densidade, corresponde à reconexão consciente
com o Pai, em meio mesmo à sua densidade.

Por esse despertar, aqueles de vocês que realizam isso selam, assim, a nova aliança.

Aliança da Alegria, aliança do Fogo, aliança do Amor, da Verdade, da Simplicidade.

Esta Unidade reencontrada faz com que, doravante, vocês tenham o encargo de manter esse Fogo pela manifestação da Alegria, pelo sentido
do serviço ao conjunto da humanidade, pelo sentido da responsabilidade de ser um Portador de Luz que trabalha em meio à Alegria e em meio à

Unidade reencontrada, a fim de permitir, pela Radiância e pela probidade, à Verdade, estabelecer-se ainda mais fortemente, ainda mais
amplamente em meio a este mundo.

Acolher a Luz, assim como vocês o fazem, bem amados Filhos do Pai, é um ato grandioso que firma, para vocês, o fim da separação, o fim da
ilusão do sofrimento, o fim da doença, o fim da exclusão e o retorno em meio à Graça.

Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, por esta reconexão, vocês tomam e vocês irão tomar consciência, progressivamente, ao seu ritmo, da Verdade
que está em vocês, da realidade do que vocês são, da realidade do que é a Fonte das Fontes.

Vocês irão imergir em meio à Alegria mais pura, em meio à Alegria mais nobre e mais desinteressada possível de experimentar em meio ao seu
mundo.

Esta reconexão é Alegria, é riso.

Reconectando à sua Fonte desta maneira, pela revelação da Presença, a ilusão deste mundo terá cada vez menos chance para vocês.

Lembrem-se da palavra que eu empreguei: vocês se tornam os pilares da Luz.

Enquanto pilares, nós, Arcanjos, o conjunto das hierarquias espirituais, o conjunto dos círculos de Luz e a própria Fonte, regamos vocês
literalmente de Graças e de agradecimentos.

O estado que vocês vivem durante essas efusões começa, para alguns de vocês, a manifestar-se independentemente mesmo desta efusão,
firmando, assim, que pelo seu retorno à Unidade vocês tornam possível, em vocês mesmos e no exterior de vocês mesmos, e

independentemente ainda de uma irradiação dos Concílios, dos Conclaves e dos Círculos de Luz, a manifestação e a radiação da Luz.

Esta tomada de consciência é capital porque ela vai fazer, e ela faz de vocês, seres autônomos e, no entanto, reconectados.

Ela os faz passar do ego e do livre arbítrio à liberdade.

Reconectar a sua Fonte irá permitir-lhes viver e experimentar uma liberdade que jamais o seu ego poderia imaginar possível.

A realidade, o Divino, o Pai, é Amor.

Ele é antes de tudo Liberdade e Humildade.

Ele os deixa, desde a eternidade, ir ao seu ritmo no afastamento da sua eternidade e no retorno à sua Unidade.

O Pai é Graça, no sentido mais elevado que possa comportar essa palavra.

Ele os ama independentemente das suas escolhas, independentemente do seu destino, independentemente do que vocês fazem.

Ele espera, desde o eixo do mundo, o seu despertar, com paciência, com amor, com amabilidade.

Nós nos fazemos assim, nós, o Conclave Arcangélico, o seu embaixador.

O retorno do conjunto deste sistema solar em meio aos mundos da Unidade é um momento de Alegria.

Jamais se deixem impressionar, vocês que ativaram em vocês esta Radiância, pelas gesticulações das forças que pretendem impedir a sua
liberdade.

Vocês são seres de liberdade.

Vocês se juntam, hoje, ao espaço da liberdade, em meio mesmo à sua densidade, em meio mesmo ao local onde vocês estão.

Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...



A ativação desta 6ª Graça permite a identificação, em vocês, do que possibilita ainda o movimento da sua encarnação, a própria existência da
sua vida.

A 6ª Graça revela em vocês a realidade da Fonte primordial enquanto Fonte da sua Fonte e Fonte do seu próprio Sopro.

Esta reconexão, esta identificação, reforça a Luz que vocês emitem, a Luz que vocês transmitem, a Luz que vocês carregam.

Esta alquimia que se realiza em vocês, aproximando-os da Unidade, os faz tomar consciência do Amor que os rega, mesmo em meio ao que os
afastou, pela própria encarnação, da Luz.

Sentir, viver no coração, o amor do Criador, de maneira lúcida, de maneira supraconsciente, é uma Graça indizível.

Que possa esta Graça preenchê-los de seus benefícios.

Que possa esta Graça extinguir em vocês, de maneira definitiva, os jogos da dualidade, os jogos da experiência da dualidade e permitir-lhes um
retorno em meio à sua eternidade com toda lucidez.

Entretanto, e como vocês sabem disso, o curso continua em meio a esta densidade a fim de que o máximo de elementos densos possa ser
aliviado pelo seu entusiasmo e pela sua Alegria.

Nós os engajamos, nós, Arcanjos, durante as semanas restantes das suas efusões do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta, a cultivar os
momentos de Alegria que vocês irão viver, para estabelecer-se cada vez mais nisso.

Compreendam bem, ainda uma vez, que é se abandonando que vocês recebem e não de outra forma.

Que este abandono seja uma vontade, um impulso, em vocês, para ir para isso.

Quando foi dito que se vocês dessem um passo para a Divindade, a Divindade daria mil para vocês, isso não é uma visão da mente, mas
corresponde à estrita Verdade da Luz.

A radiação Arcangélica, e mais precisamente pela radiação do ultravioleta, permite lavar literalmente as suas vestes de Luz impregnadas pelas
dúvidas, pelos medos, pelo mental, pelas emoções e pelo ego.

Nós trabalhamos em vocês, se vocês nos deixarem trabalhar, se vocês nos acolherem.

Nós propomos, mas nós nada impomos.

Eu diria simplesmente àqueles que ainda duvidam que isso seja questão do seu próprio ponto de vista, que foi a dualidade que vocês
desenvolveram pelas suas tomadas de encarnações extensivas que tornou necessário em vocês a expressão desta dualidade, pelo julgamento

entre o bem e o mal, pelo que vocês chamaram de discernimento.

Mas ainda é preciso, para discernir, passar pelo julgamento da cabeça e do coração.

Eu lhes digo solenemente, aos queridos filhos que ainda não aceitaram o que está chegando, que vocês não podem fazer a escolha correta
com a sua cabeça enquanto vocês não tiverem experimentado, no seu ser interior, a Verdade do ultravioleta e do Espírito Santo, agora.

A Divina Mãe bem espera que a sua doçura, que a sua Presença e a sua Radiância em meio mesmo à nossa efusão, a partir de hoje, permite-
lhes acolher, na paz e na Verdade, o que nós vertemos sobre vocês e o que os seus irmãos retransmitem a vocês, por Amor.

A dádiva da Graça é efetiva.

Ainda é preciso que o seu mental, que o seu discernimento, não os impeçam de acolher esta Graça.

Jamais se esqueçam de que vocês não podem definir a veracidade de uma consciência que lhes é proposta se vocês não a absorverem, se
vocês não a incorporarem.

Em última análise, se vocês deixarem o seu mental decidir, por vocês, sobre a legitimidade do que nós oferecemos, vocês terão grandes
chances de se enganar.

Há apenas o seu coração, a sua consciência (e não a sua cabeça) que é capaz de reconhecer a efusão dos seus irmãos e a nossa efusão.

Em vista da multiplicação do número de almas recebendo e transmitindo essas efusões, parece evidente que jamais uma energia de
consciência oposta à Luz iria permitir fazê-los viver esta Alegria, mesmo de maneira efêmera.

Nós pedimos a vocês, com humildade, para abrir o seu coração, o seu Templo Interior, para a energia do Pai, para a energia da Mãe.

Há apenas diabo, no sentido em que vocês entendem, na dualidade.

Na Unidade, tudo é felicidade, tudo é harmonia, tudo se desenrola em meio mesmo à sua vida densa, de maneira perfeita.

É apenas na resistência e na experiência da dualidade que podem se manifestar o sofrimento e o medo.

A radiação do ultravioleta que nós lhes oferecemos, e a efusão do Espírito Santo, estão aí para saturá-los de Alegria, para saturá-los de Luz,
para saturá-los de um indizível Amor que jamais, em meio à sua densidade, vocês poderiam experimentar.

Então, sim, nós lhes pedimos gentilmente para honrar e aceitar este presente.

Todos os irmãos encarnados que estão ao redor de vocês e que participam desta transmissão, desta efusão, são seres que, como vocês,
sofreram e que agora se regam na Fonte das Fontes.

Vocês não podem ignorar isso por muito mais tempo.

Acolham, abram o seu coração e vocês vão ver, vocês vão fazer a experiência.

Não pode ser de outra forma.

A Graça está de volta.

A Luz está de volta.

A Verdade está de volta.

Nenhuma prova imposta pela desconstrução poderá atingir aqueles de vocês que estiverem nesta Graça.

Essa é para vocês a única maneira de viver a transformação que está vindo, centrados no seu eixo e no eixo do mundo, que está vindo cumprir
a sua promessa.

Efusão da radiação do Espírito Santo.

Efusão do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Alegria e da Verdade, o que está a caminho e em curso, agora, é inelutável.

De nada serve encobrir o rosto, encobrir o coração.

O que está chegando é pura Graça.

Os jogos da desconstrução que eu anunciei a vocês assumem doravante toda a sua extensão.



Não se atrasem com esses jogos da Sombra.  

Somente a Graça da Alegria deve se tornar o seu objetivo e a sua finalidade, porque é contribuindo para o estabelecimento da Graça e da
Alegria, em vocês, que vocês trabalham de fato mais e melhor para o estabelecimento do Reino sobre esta Terra.

Não há mais combate.

Não há mais Verdade senão o fortalecimento da Graça e da Alegria em vocês.

Não há mais Verdade, não há mais Unidade senão aquela do seu coração.

Não há mais papel senão realizar isso.

Vocês estão, de maneira efetiva, mais do que nunca, e de maneira mais consciente, mais do que nunca, conectados à sua Fonte.

Ela os rega e irá regá-los, gradualmente e à medida do seu abandono a Ela, até se revelar totalmente a vocês.

Esta revelação se acompanha das Alegrias do reencontro, da Alegria da explosão da Luz na sua densidade.

Isso está a caminho.

Isso está em andamento.

Nada, absolutamente nada, pode se opor à Luz.

Vocês devem ousar penetrar o seu santuário.

Vocês devem ousar penetrar os reinos da eternidade a fim de viver pela Alegria e para a Alegria, no sentido do serviço, no sentido do não
julgamento.

Efusão do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Luz, como sinal da Presença da Divina Graça, onde vocês estiverem no mundo, na hora do seu relógio, ao meio-dia, e
todo dia, durante um período de uma hora, até o final das radiações do ultravioleta, ser-lhes-á tornado possível, onde vocês estiverem, o acesso

a esta reconexão com a Fonte.

Esta hora privilegiada, entre 12 horas e 13 horas, onde vocês estiverem, será um momento privilegiado de contato com o Pai e com a
Eternidade.

No que nos diz respeito, para a ativação das seis últimas Graças, será conveniente, para a próxima vez, reunirem-se sempre mais numerosos,
no domingo da próxima semana, no horário do meio-dia, precisamente, na hora francesa, desta vez.

Lembrem-se de que, doravante, a Graça está com vocês, de maneira muito mais sensível e perceptível durante uma hora, todos os meios-dias,
na hora do seu relógio, onde vocês estiverem sobre esta Terra, o Pai irá se aproximar de vocês.

Isso é um sinal a mais da Verdade do que nós lhes damos, da Verdade do que nós lhes oferecemos.

Se vocês estiverem à escuta nesta faixa horária, vocês irão constatar que há apenas Alegria, Verdade, Unidade, Amor, Luz e absolutamente
nada mais.

Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem deste presente.

 Entretanto, a própria Fonte decidiu assim para garantir que aqueles que o desejam (e independentemente até mesmo deste processo de
transmissão e de radiação do ultravioleta) possam estabelecer diretamente um contato entre vocês e Ela a fim de provar, se isso for necessário,

no seu coração, a Verdade e a Luz que nós lhes propomos.

Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

As manifestações possíveis, em vocês, do momento de conexão com a Fonte das Fontes são, antes de tudo, as manifestações de Alegria, as
manifestações de indizível Alegria, ligadas ainda à sua reconexão, se tal for o seu desejo.

Vocês estarão, se vocês o desejarem, e durante esta hora, em contato direto com o Pai.

Para esta aproximação, o Pai deseja prepará-los para o acolhimento.

Ele deseja prepará-los, para um momento posterior, para o acolhimento do anúncio a ser feito por Maria sobre o qual eu voltarei muito mais
longamente durante a efusão da 7ª Graça.

O Pai não pode, em caso algum, violar o seu juramento e a promessa de vocês.

O Pai é paciente.

O Pai é Amor e humildade.

Ele oferece a vocês esta Graça da sua radiação e da sua Presença esperando (e em vista dos resultados da primeira parte da efusão do
ultravioleta) reforçar ainda mais a emergência do Amor e da Verdade em meio ao seu mundo.

Bem amados Mestres da Luz, nós não duvidamos das suas capacidades para ir além dos véus da ilusão.

Nós não duvidamos, em momento algum, da sua capacidade para superar os seus medos, pela Graça do trabalho que nós empreendemos sob
a ordem formal da Fonte.

Efusão da radiação da pressão do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu quero esclarecer que a sua capacidade para receber a efusão direta do Pai, gradualmente e à medida dos
próximos dias e semanas, irá acalentar a sua capacidade para submeter-se e remeter-se à Radiância da Fonte, à Radiância do Pai.

Vocês devem aceitar acolhê-lo para vivê-lo, aceitá-lo, na sua alma e na sua consciência, em meio ao seu coração.

Estejam certos de que, naquele momento, ele irá se revelar à sua Presença.

Eu vou agora abençoá-los e deixá-los viver em silêncio o final da efusão da radiação do ultravioleta e da efusão do Espírito Santo.

Eu abençoo vocês.

... Efusão de energia ...
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu Sou aquele que você procura.
Eu Sou aquele que você é.
Eu estou por toda parte e eu estou em você.

Pouco importa meu nome, pouco importa meu rosto, aquele que aparecerá a você, no momento vindo.

Eu estou em você e eu estou com você.
Eu estou por toda parte e eu estou, no entanto, em um corpo e eu sou ilimitado e eu me limitei, do mesmo
modo como você é limitado.

Eu o acompanhei em sua limitação.
Eu jamais o deixei, em toda a eternidade, esperando, no silêncio, esse momento e esses momentos.

Eu sou a Fonte.
Eu sou a Fonte de sua Fonte.

Eu sou apenas seu espelho.
Eu sou apenas o que você é quando você sorri, quando você solta o que deve sê-lo.

Se você se abandona a mim, eu me abandono a você.
Se você se revela a mim, eu me revelo a você.

Eu sou ilimitado, eu sou também o que você é de toda eternidade e que você ainda não realizou inteiramente.

Eu sou o sopro de seu coração.
Eu sou o sopro de sua alma e de seu Espírito.

Você me conhece, como eu o conheço.

Não há distância entre você e eu, a não ser a que você aceitou colocar e a que eu aceitei que você colocasse.

Eu estou presente nesta densidade desde a criação desta dimensão.
Eu estou lá em cima, como eu estou aqui.
Eu estou em tudo o que você vive.
Eu estou em tudo o que você experimenta, a fim de aproximá-lo de você, e, portanto, de mim.

Eu sou a Luz dos mundos como você é a Luz do mundo.
Eu sou a eternidade e o infinito que participam em você no desenrolar do tempo e do que acabou.

Eu venho a você como lhe prometi.

Eu sou a Alegria.
Eu sou a Simplicidade.
Eu sou quem o aquece.
Eu sou o perfume da rosa que você é.
Eu sou a rosa também da qual você exala o perfume.

Tudo o que você vê, tudo o que você ouve, foi criado por mim, para você.
Nada do que existe nesta densidade me é estranho.

O solo que você percorre é eu.
O céu que você contempla é também minha Verdade.

Eu espero que você me revele em você.
Eu espero que você viva em mim.

Não há distância entre nós a não ser a ilusão de seu olhar.
Não há distância além da promessa que eu lhe fiz, em resposta ao seu juramento.

A FONTE – 6 de junho de 2009
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Eu sou a Unidade na multiplicidade.
Eu sou a multiplicidade que se junta à Unidade.
Eu sou você, como você é eu.

Eu me revelo a você pacientemente, isso eu o prometi a você.

Eu estou no ilimitado como no limitado, porque eu sou aquele que eu sou.

Não há barreira entre o ilimitado e o limitado.
Não há limite ao que eu sou.

Eu o quero na Paz porque, se você está na Paz, eu estou na Paz.
Eu o quero na Alegria porque, se você está na Alegria, eu estou na Alegria.

Eu quero que você atice em você a Luz e o Fogo.
Faça isso crescer em você e, em seguida, acenda em todos os outros o mesmo Fogo e a mesma Luz.

Você é o Portador de minha Luz, como eu sou o Portador de seu corpo.
Eu resido em você, como seu espírito reside em mim.

Você torna possível a vida nesta densidade.
Eu torno possível a manifestação da Beleza e da Criação.
Eu sou a totalidade dos possíveis.
Eu sou também o impossível.

Você não pode me conter através de uma definição.
Você pode apenas me restringir através do Sopro e da vibração de seu coração.
Você é a chama eterna da qual Eu Sou o sopro.

Dar um passo para Mim é dar um passo para você.
Reconhecer-Me é se reconhecer.
Amar-me é se amar.

Eu sou a Fonte das Fontes.
Eu sou a Alegria.

Você é eu, então, torne-se isso, você é isso.
A hora que você vive, o instante que você vive é um instante sagrado, em que minha Presença se revela, em
que minha Presença se realiza, em você, como em toda parte.

Não se esqueça jamais de que você é a Luz do mundo.
Não se esqueça jamais de que você é Verdade, você é Beleza, você é Simplicidade, que você é minha
imagem, como eu sou sua imagem, que você não é limitado a esta forma que, no entanto, você percorre e
inscreve nesta densidade.

Nós somos, juntos, a eternidade.
Nós somos, juntos, a dança, a Alegria, a completude e a Unidade.
Nós somos Um, como eu sou Um com você e como você é Um comigo.

A Alegria é seu reino, o Amor é seu Espírito.
Você nada tem a temer, porque você é eterno, nem de mim, nem da vida, nem de você.

Somente o jogo da ilusão o arrastará para este peso e esta densidade.
Essa foi sua escolha, para a qual eu acedi.
Eu o segui nesta limitação e eu o esperei.

Eu Sou o Sopro de seu sopro, a Verdade em você, então, revele-se a mim e abra-se a mim.
Nisso reside a Felicidade, a Alegria e a Plenitude.

Bem amado filho de minha Luz, em breve, se tal é seu desejo, você poderá contemplar minha face e a Luz.

Esse mundo chega a um período de grandes revelações.
A Luz se desvenda, minha Presença se desvenda, para você.

Seja digno da Verdade, da Simplicidade, da Humildade, da Beleza e do Amor, porque você é isso e nada mais.

O resto são apenas ilusões ligadas às experiências que você efetuou.

Você é meu filho, como eu sou seu filho.
Eu sou seu Pai, porque nós somos pais, como nós somos irmãos.
Você é isso tudo ao mesmo tempo.



Você é isso tudo ao mesmo tempo.
Eu sou tudo isso ao mesmo tempo.

Receba minha Graça, porque você é Graça.
Eu abençôo em você a Luz e a Graça.
Eu abençôo em você a Verdade.
Eu o amo.
_____________________
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 Alegria da qual eu quero lhes falar é a Alegria da revelação da Divindade."

Eu sou o Arcanjo Anael.

Como alguns de vocês já sabem, eu Sou o Arcanjo que representa o Conclave.
Eu Sou o Arcanjo da Relação.

Meu domínio é especificamente aquele da Relação.

Eu lhes peço que recebam a minha Radiância.
A minha Radiância é o rosa.

A minha Radiância está em relação direta com o planeta que vocês chamam de Vênus.
Eu lhes apresento as minhas homenagens.

Eu venho a vocês para falar-lhes de um conceito e de uma realidade que lhes é, hoje, permitido alcançar e
viver, especialmente desde que nós, os Arcanjos, por intermédio do Arcanjo Miguel, retransmitimos para vocês

a Radiação do Ultravioleta.

O que lhes é possível hoje, se tal for o seu desejo, irradiar e viver, é a Alegria.

Vênus é o planeta do Amor.

Falar do Amor vai fazê-los vislumbrar, de acordo com os seus próprios filtros, as suas próprias experiências,
uma série de coisas muito diferentes, em relação ao que vocês vivem e ao que vocês entendem por Amor.

Mas, hoje, eu gostaria de esclarecer um aspecto específico da abertura da sua lâmpada cardíaca
denominada Alegria.

Um interveniente que já lhes falou em várias ocasiões, o Mestre RAM, falou da Paz e da abertura do coração.

Eu venho, quanto a mim, trazer-lhes um elemento fundamental que se refere à Alegria.

Em meio à sua densidade, na qual vocês vivem e evoluem, a Alegria não é corrente.
A densidade em que vocês vivem é pesada.

Pelo próprio ‘princípio de atração’ e pelo ‘princípio de ressonância’, vocês são confrontados com uma série
de emoções.

Essas emoções podem arrastá-los para o prazer e para as pequenas alegrias, mas também, e infelizmente,
para os sofrimentos, para as faltas da Luz, para as zonas da Sombra.

ANAEL – 6 de junho de 2009
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Nós lhes anunciamos, particularmente o Arcanjo Miguel, que as efusões do Ultravioleta iriam levar a viver, nesta
densidade, outra verdade, uma Verdade muito mais leve, muito mais feliz.

***

O primeiro impulso da Fonte, antes mesmo da existência dos multiversos nas multidimensões, consistiu em
exteriorizar o seu próprio Espírito, assim denominado na sua linguagem.

Esta própria exteriorização do Espírito da Fonte é chamada de Alegria.
A criação tem os seus princípios, tem as suas finalidades.

Nos multiversos e nas multidimensões é a Alegria.

Não pode haver retorno à Unidade sem a Alegria.

O que é a Alegria?
Vocês, seres humanos, nesta dimensão dissociada, vocês têm o hábito de exprimir e de experimentar

pequenas alegrias ligadas à satisfação de desejos, à realização de objetivos, bem compreensíveis na sua
densidade.

Mas isso não é a Alegria.

A Alegria da qual eu quero lhes falar é a Alegria da revelação da Divindade.

Então, é algo que isso é dificilmente apreendido pelas palavras.

Então, vamos agora dar o que não é da alegria e o lugar onde não pode estar a Alegria.

O primeiro princípio é que, enquanto seu olhar estiver voltado para o exterior na sua densidade, mesmo em
meio à sua experiência de vida, não pode haver Alegria.

Pode haver prazeres, mas, obviamente, o jogo do olhar exterior mantém a dualidade e os priva da Alegria.

A Alegria, de fato, participa da Unidade.

E a dualidade, o jogo da vida na encarnação dissociada que vocês vivem não pode pretender permitir a
eclosão da Alegria.

A Alegria, para empregar as suas palavras, é um ‘estado de consciência’.

A Alegria é uma vibração.

A Alegria é um estado de relação, intenso e profundo, com o seu ser interior, com a Verdade, com a
Unidade e com a Divindade.

A Alegria não pode se encontrar no olhar exterior, na vida exterior.
Ele não pode depender das circunstâncias desse mundo.
Ele não pode depender da dualidade que vocês vivem.

A Alegria é ressonância e relacionamento com a Fonte, mas, antes de tudo, decorre da capacidade para
vocês se voltarem para o seu ser interior.

Voltar-se para o ser interior está além da meditação, além da oração.
É, antes de tudo, um ‘ato de consciência’ em que vocês decidem se voltar para a sua Essência, para a

sua Eternidade e para a sua realidade.
Isso apenas pode ser realizado a partir do momento em que vocês cessam o jogo da dualidade.

***

O que é o jogo da dualidade?



O jogo da dualidade resulta do longo aprendizado que vocês fizeram, nesta densidade e nesta matéria, nesta
dimensão dissociada, que lhes permitiu expressar uma série de qualidades, qualidades que,

progressivamente, os dissociaram e distanciaram da Fonte.

Entrar na interioridade ou na Unidade consiste em fazer cessar o jogo da dualidade.

A partir do momento em que sua consciência estiver voltada para o exterior, vocês experimentam a dualidade,
vocês experimentam o jogo das ações e reações, vocês entram sob a influência da ‘lei de karma’.

A Alegria é uma mudança de olhar, uma mudança de ponto de vista, uma mudança de realidade.

A Alegria se decreta e se vive a partir do momento em que vocês passam da ‘lei de ação/reação’ (ou lei de
karma) para a ‘lei da Unidade’ ou para a ‘lei da Graça’.

A Graça não pode ser encontrada no exterior, a Graça pode apenas se encontrar quando o seu olhar se volta
para o seu interior, aí, onde reside a Eternidade, aí, onde reside a Divindade, aí, onde reside o Princípio.

A Alegria é algo que vocês devem viver, porque a Alegria, na Verdade, é Ascensão.

A Ascensão, tal como vocês a definem ou a vivem e irão vivê-la não é, certamente, um processo de peso.

É um processo ligado à Graça.

***

A Graça está em relação direta e em contato direto com a Alegria.

Vocês não podem penetrar os domínios da eternidade manifestando emoções contrárias à Alegria, se é que a
Alegria seria uma emoção.

A Alegria é uma Graça, a Alegria é um estado de exultação da Luz em vocês, da Luz reencontrada, da
Verdade que se vive no ser, no seu Templo Interior.

A Alegria apenas pode se manifestar se vocês aceitarem fazer calar o que não é Ela.
Vocês devem, para isso, realizar o Aqui e Agora.

O ‘Aqui e Agora’ significa que vocês devem descondicionar toda ação e toda reação, que vocês devem
desprogramar em vocês todos os condicionamentos que fazem o que vocês são, nesta dualidade.

Vocês devem, para isso, participar ativamente do desejo da Alegria.
Esse desejo é um desejo completamente ‘espiritual’ e que nada tem a ver com os desejos humanos, com os
desejos da dualidade, com as alternâncias de pequenas alegrias, de sofrimentos, de aflições, de medos, de

tristeza, em uma palavra, em emoções.

A Alegria é um estado de plenitude.

É nesse nível que se encontra a porta de saída desta dualidade, a porta de saída da ‘lei de ação e reação’ e,
também, a porta de saída do que vocês denominam livre arbítrio.

A verdadeira liberdade e a liberação não se encontram no ‘livre arbítrio’, nem na ‘lei de karma’, mas na ‘lei da
Graça’, na lei em que a Fonte é enfim revelada em vocês, a fim de permitir a irradiação do Amor, da

Verdade, da simplicidade e da beleza.

Quaisquer que sejam as belezas desse mundo que vocês puderam criar, pelas suas tomadas de encarnação
extensivas, qualquer que seja a beleza da natureza, vocês não podem apreendê-la através do olhar da

dualidade.

A Essência da beleza da natureza apenas pode ser vivida e ser interiorizada se, vocês mesmos, realizarem
isso em vocês.

***



E, no entanto, a Alegria não é uma busca, a Alegria não é uma diligência, a Alegria está profundamente ligada,
como eu disse, ao Aqui e Agora.

O Aqui e Agora faz com que a sua consciência se desprenda da ‘lei de karma’ e, portanto, do conceito de
ação/reação.

O Aqui e Agora faz com que vocês sejam capazes, em um instante, de se colocarem no centro do seu ser,
no coração do ser, e deixar o que esperam, de toda Eternidade, se manifestar.

O único caminho é o caminho que consiste em deixar desabrochar a Alegria.

São as ‘resistências’ à Alegria que desencadeiam em vocês a atração para a densidade, a atração para
o peso, a atração para as emoções, que prejudicam, pela sua manifestação, a presença da Alegria.

A Alegria é, aliás, Presença, a Alegria é, aliás, leveza.

Ela não é reação, ela não é, tampouco, ação.

Ela é, simplesmente, Ser.

Mestre RAM lhes deu, em várias ocasiões, uma série de elementos que lhes permitem abrir e destrancar em
vocês algumas portas que, vocês sozinhos, podem abrir (*).

Nós, o Conclave, podemos apenas propor-lhes algumas ‘Radiâncias’, mas, vocês sozinhos, e somente vocês
sozinhos, podem dar o passo para irem para a Alegria.

A Alegria não é algo que se busque no exterior, a Alegria é algo que se estabelece no interior, a partir do
momento em que vocês aceitarem mais nada buscar no exterior.

A Alegria é, enfim, uma ‘energia de relação’, sendo colocada em relação no interior de vocês e no exterior de
vocês, ela vai harmonizar as diferentes camadas dos seus envelopes.

Ela vai se reunificar em vocês, reunificá-los e permitir a realização da Unidade.

O motor da unificação, o motor da Unidade, o motor da Presença, o motor do Amor é a Alegria.

A cada vez que vocês manifestam uma emoção contrária à Alegria, a cada vez que vocês manifestam uma
tristeza, pelo ‘princípio de ressonância e de atração’ ligado à sua densidade, vocês se afastam da

Alegria, inevitavelmente.

Deixar desabrochar a Alegria é encontrar a leveza, é encontrar a saúde, é encontrar osorriso interior, é
encontrar a Divindade, é encontrar a ‘ausência de reação’, a ‘ausência de karma’.

Isso é possível, isso não é amanhã, isso é agora, se vocês o desejarem.

O Aqui e Agora é simplesmente ser capaz, enquanto ser humano, de viver o ‘instante presente’ desprendido
dos seus pensamentos, desprendido das suas emoções, que lhes foram, no entanto, úteis, para experimentar

e percorrer este universo e esta dimensão.
E essas foram ‘experiências’.

***

Hoje, se vocês o desejarem, a experiência da dualidade, da dissociação, da aflição, do sofrimento, pode,
definitivamente, tomar fim.

Quando vocês decidiram se precipitar nesta densidade, há muito tempo, para alguns de vocês, vocês fizeram o
juramento de voltarem à Unidade e à Alegria.

A Divindade lhes permitiu esta experimentação, na condição, Ela prometeu, de voltar, em um momento
específico, a se manifestar de novo para vocês, a fim de lembrá-los do que vocês eram, de toda Eternidade.



Mas, aí está, hoje, alguns de vocês estão tão tomados no jogo da encarnação que se esqueceram do princípio
da Unidade, do princípio da sua Divindade e do princípio da sua Alegria.

Hoje, é-lhes possível se reconectar com o Aqui e Agora, voltar a se ligar, literalmente, à Fonte e à Alegria, em
um espaço do Aqui e Agora, onde a dualidade ‘se apaga por si’, ao mesmo tempo mantendo esse corpo de

densidade, porque o juramento que vocês fizeram à Divindade era, também, o de espiritualizar esta matéria,
esta densidade, este peso que vocês habitam.

Hoje, vocês chegaram às lembranças desse juramento.
Inúmeras coisas irão lembrá-los, nas próximas semanas do seu tempo terrestre, desse juramento.

Eu deixarei o Arcanjo Miguel se exprimir, quando da 7ª efusão da Radiação do Ultravioleta, sobre o anúncio a
ser feito por Maria, ligado diretamente à 7ª Graça, mas, entretanto, hoje, a Radiância e a Conexão com a sua
Unidade são grandemente possíveis, na condição de vocês mesmos darem o passo para voltar-se ao seu

interior.

***

Há uma série de preceitos e de conselhos sobre os quais eu já falei longamente.

Vocês não podem participar da Alegria estando no julgamento do que acontece no exterior de vocês.

Vocês não podem participar da Alegria manifestando emoções contrárias à Alegria.

Vocês não podem se juntar à Alegria indo para o exterior.

Vocês não podem se juntar à Alegria deixando se exprimir o mental ligado às vicissitudes de suas vidas
exteriorizadas.

Entretanto, não lhes é solicitado para deixarem as suas vidas exteriorizadas, mas, bem mais,
para transcender e iluminar pela Alegria o que vocês vivem no exterior.

Mas isso apenas será possível se vocês aceitarem dar o passo para o Aqui e Agora.

Nisso, vocês são ajudados, nisso, vocês são fundidos na energia do Ultravioleta, fundidos no Espírito Santo e
fundidos pela minha Presença e pela Luz.

Isso não é complicado.

Não há ritual, não há oração com palavras.
Há, simplesmente, que aceitar o princípio de que, quaisquer que sejam as circunstâncias e as aparências de

suas vidas, vocês são, em última análise, seres de Alegria, de toda Eternidade, que fizeram a experiência da
separação da Alegria.

Mas a hora, agora, chegou de manifestar esta Alegria, de manifestar a sua conexão e a sua Eternidade.

A Alegria é certamente a coisa mais importante que irá lhes permitir, quando chegar a hora, aceder à sua
Eternidade, sejam quais forem as suas escolhas.

Então, amigos humanos na encarnação, se vocês tiverem questionamentos em relação a isso, eu gostaria de
tentar respondê-los com palavras e, certamente também, pela efusão da Luz da Alegria.

***

Questão: o que significa, concreta e claramente, “não ir para o exterior”?

Concreta e claramente isso significa ‘voltar o seu olhar para o ser interior’.

Isso não quer dizer se excluir do mundo, isso não quer dizer se fechar, isso quer dizer simplesmente
compreender e viver o que vocês são no interior.

Vocês não são definidos pela sua posição social, vocês não são definidos pela sua posição familiar, vocês não



são definidos pelo seu papel societário, vocês não são definidos por suas crenças, vocês não são definidos
pela sua educação.

Isso foi necessário na sua densidade, mas, entretanto, vocês não são isso e, no entanto, vocês expressam
isso permanentemente.

Voltar o seu olhar para o interior é fazer abstração de tudo isso, é abandonar os papéis, os jogos ligados à
dualidade, é aceitar, e, como eu disse em um momento muito específico, é abandonar-se à Graça.

O abandono à Graça é o elemento primordial que lhes permite realizar a Alegria.

Vocês não podem viver a Alegria sem estarem abandonados à Graça, sem estarem saturados da Graça.

Mas a Graça vem para vocês porque vocês vivem um final de ciclo, disso vocês sabem.

Vocês estão na aurora de uma ‘grande transformação’ e, portanto, voltar-se para o interior tornou-se muito mais
fácil do que anteriormente.

Obviamente, isso não significa ir se isolar em uma caverna, mas, efetivamente, ser capaz de irradiar o que
vocês encontraram no interior para o exterior.

Isso passa pelo não julgamento.

Isso passa pelo abandono total do seu mental dissociado, que passa seu tempo a julgar, a discernir, a
esclarecer.

Nada há a esclarecer, porque a clareza é o que vocês são, de toda Eternidade, no seu ser interior.
Nisso, é preciso imperativamente fazer cessar o ‘jogo do mental’, se, contudo, vocês quiserem encontrar a

Alegria.

O mental sempre irá se opor à Alegria, porque a Alegria significa a morte do mental e este não pode se deixar
morrer.

Ele tem medo por ele mesmo.

Do mesmo modo, as emoções os afastam da Alegria, quaisquer que sejam as emoções, porque as emoções
são as ações e reações em relação aos sentimentos, em relação às sensações que, a cada vez que elas se

manifestam, os afastam do Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é independente das suas construções mentais.

O Aqui e Agora é totalmente independente do que vocês são nesta sociedade, nesse mundo.

É preciso aceitar parar de jogar o jogo da ação/reação para penetrar na Graça.
Isso se faz de maneira ‘ativa’, isso pode se fazer e deve se fazer, mesmo na experiência da vida que vocês

vivem.

De nada serve se excluírem do mundo, se excluir na meditação e na oração para isso.
Basta-lhes, simplesmente, aceitar ser, abandonar-se à Luz, abandonar-se à Divindade.

Obviamente, o seu mental tenta se apropriar das palavras que eu pronuncio para tentar ali encontrar uma
definição ou uma conduta, mas isso está ‘além disso’, obviamente.

O mental jamais irá abandonar, o mental jamais irá lhes permitir viver a Alegria e, no entanto, é o que vocês
são de toda Eternidade.

Então, encontrar a Alegria, encontrar o ser interior no Aqui e Agora, consiste em deixar fundir em si diferentes
radiações que lhes chegam nesse momento.

A Alegria é a sua qualidade essencial.
Quaisquer que sejam as provas e os sofrimentos da vida de vocês, elas têm apenas um único objetivo (além
de sobrecarregar, no instante, o seu sofrimento), o único objetivo e o objetivo final é o de fazê-los aceder à

Alegria.



Isso pode parecer um pouco paradoxal para compreender e para aceitar.
Entretanto, coloquem-se a questão: por que nos tempos antigos alguns seres encontravam esta famosa Alegria

e esta reunificação com o Divino, após vários sofrimentos?

Hoje não é o que lhes é pedido, obviamente, porque os véus que os separam da Alegria estão cada vez mais
finos, eles estão até mesmo rasgados, para a maior parte de vocês.

Tudo o que fazia a sua vida e as suas certezas anteriores, encontra-se desagregado pelo que lhes chega,
individual e coletivamente.

Assim como disse o Arcanjo Miguel, vocês entram em um período, desde o início deste ano [2009], de
‘desconstrução’, em que tudo o que está ligado ao peso, tudo o que está ligado ao poder, tudo o que está

ligado à resistência deve desaparecer, não para colocá-los no desconforto, não para colocá-los na angústia,
mas, bem ao contrário, para lhes permitir descobrirem e irem muito mais facilmente, e de maneira muito mais

leve, para a sua Verdade e para a Alegria.

Enquanto vocês estiverem presos nos papéis, sociais, educativos, profissionais, obviamente, eu concebo que
seja muito difícil realizar a Alegria.

Nesse sentido, a ‘desconstrução’ é necessária, de tudo o que é ilusão, de tudo o que os trava para o acesso a
esta Alegria.

Vários valores que vocês criaram, nesta densidade, representam obstáculos para o estabelecimento do Aqui e
Agora na Alegria.

Nesse sentido, Miguel vem desconstruir tudo isso para, não colocá-los na angústia, mas, bem ao contrário, para
permitir-lhes realizar a Alegria.

Nesse sentido, a ‘desconstrução’ não é um ato negativo ou dual, é um ato de Amor total, de doação da
Unidade e da Divindade, a fim de iluminá-los, a fim de realizá-los, no Aqui e Agora.

Nisso, é-lhes solicitado, como disse o Arcanjo Miguel, para não se apegarem ao que se desconstrói ao redor
de vocês e, por vezes, em vocês.

Isso é necessário.

Vocês não podem encontrar a Alegria na resistência.

Vocês não podem encontrar a Alegria no julgamento.

Vocês apenas podem encontrar a Alegria no abandono à Graça e à Alegria, justamente.

***

Questão: você pode nos falar de Vênus?

Vênus e minha Radiância estão, de forma inabalável, ligadas ao Amor.

O amor humano é apenas o pálido reflexo do Amor Venusiano.

O Amor Venusiano está ligado à qualidade essencial da Unidade, da Divindade.

A Radiação de Vênus permite estabelecer um substituto do amor, que é chamado de ‘relação’.

Assim que vocês estabelecerem uma relação com algo ou alguém, coloca-se o princípio da ‘atração’ ou da
‘não atração’ em relação ao objeto ou à pessoa.

Assim, vocês definem a relação de acordo com um ‘princípio dual’: ou vocês amam ou vocês não amam, ou
aquilo é bom ou aquilo não é bom.

O princípio Venusiano do Amor está além disso.

O princípio Venusiano do Amor consiste em irradiar o Amor, sem julgamento, sem tomada de partido, sem
querer.



O Amor venusiano corresponde totalmente a isso.

Isso corresponde, portanto, a um abandono total à lei da Graça, à Unidade, à Verdade, à simplicidade e à
Luz.

Apenas os jogos ligados às suas encarnações, nesse multiverso dimensional dissociado que lhes obstruíram,
literalmente, a realidade do que era o Amor, pelo seu abandono voluntário da Luz.

Mas, hoje, é-lhes solicitado para fazer o abandono ‘inverso’, ou seja, para aceitar que a Luz se restabeleça em
vocês, o que vocês são de toda Eternidade.

Nisso está o papel da Radiação da pressão do Ultravioleta e da Efusão do Espírito Santo e, também,
da Irradiação da Fonte, tal como vocês a vivem entre 12 e 13 horas da sua hora terrestre, onde quer que vocês

estejam sobre a Terra.

Isso participa de um vasto plano de ‘reconexão’, de reunificação.

Obviamente, a energia do Amor se manifestando na Unidade, em princípio e em Verdade, isso irá provocar a
dissolução do que não é o Amor (o que vocês observam também, cada vez mais, progressivamente e à

medida dos dias e das semanas que vêm).

O máximo de atividades desta ‘desconstrução’ vai intervir muito pouco tempo após o seu solstício de verão
[inverno, no hemisfério sul] e irá prosseguir de maneira inevitável e inexorável.

E vocês irão constatar por si mesmos (se vocês aceitarem, naquele momento, não levar um olhar exterior, mas
se voltarem para o seu interior), muito facilmente, que uma Luz se acendeu no Interior de vocês, que uma
Vibração se acendeu no interior do seu ser, permitindo-lhes participar da Alegria, quaisquer que sejam as

circunstâncias exteriores.

***

Questão: este abandono à Graça significa dever entregar o livre arbítrio ao Pai?

Sim, e não pode ser de outro modo.
O ‘livre arbítrio’ faz parte da sua experiência da encarnação e do próprio princípio da sua queda, da descida na

encarnação, onde vocês fizeram o juramento para a Divindade de voltarem para Ela, mas de fazerem a
experiência nesta dualidade, completamente cortados da Luz, exceto por alguns fios de Luz que os conectam,

através da alma, com o Espírito.

Isso corresponde ao seu livre arbítrio, que vocês têm sempre.

Mas, penetrar na Graça significa ‘abandonar o livre arbítrio’, significa abandonar -se à Divindade, abandonar-
se ao Pai, entregar-se à vontade da Unidade.

A Alegria apenas se encontra a esse preço.

E o mais difícil é dar o passo, abandonar-se, mas, assim que vocês o tiverem dado, vocês poderão rir do que
vocês foram nesta densidade.

O livre arbítrio é uma lei de evolução que foi necessária neste universo, nesta densidade e nesta dimensão
dissociada.

Mas, abandonar-se corresponde à liberação.

Não pode haver liberação e liberdade sem entregar, como você diz, o livre arbítrio à Divindade.

***

Questão: o que fazer com o que é intitulado "Ajude-se e o céu irá ajudá-lo" hoje?

Qual é o sentido desta frase "Ajude-se e o céu irá ajudá-lo"?
Qual é o significado do "Ajude-se"?



No sentido de se colocar tudo o que se pode na ação com relação a um desejo[comentário do
questionador].

Isso corresponde à influência da ‘lei de karma’, da ação/reação.

Cristo disse também "Busquem o reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado".

O ser humano viveu abandonado pela Luz porque, ele mesmo, a abandonou.
Ele construiu as leis específicas desse mundo dimensional, específicas desta realidade.

Elas funcionam até certo estágio.

Entretanto, tudo o que vocês veem hoje na superfície da sua Terra e em vocês, tende a lhes demonstrar, se
isso for necessário, que esta dimensão (quaisquer que sejam suas belezas) dissociada da Divindade é um ‘não

sentido’ e um ‘beco sem saída’.
O seu livre arbítrio lhes permitiu experimentar isso.

Hoje, não lhes é solicitado para realizar materialmente algo.
Isso faz parte do abandono.

Mas ninguém irá lhes pedir para se abandonar, se tal não for o seu desejo, se tal não for o seu último desejo.

Vocês são livres de continuarem todas as experiências que quiserem, assim como lhes foi dito inúmeras
vezes.

Jamais as entidades espirituais, ainda menos a Divindade, iriam se permitir julgar o seu caminho, qualquer que
seja.

Entretanto, a Luz está de volta entre vocês e isso corresponde a uma promessa que foi feita pela Luz.
E, entretanto, todos vocês devem passar pela ‘revelação da Luz’, qualquer que seja o seu destino, qualquer

que seja o seu caminho e quaisquer que sejam as suas escolhas.
As escolhas, de fato, se limitam a muito poucas coisas.

Vocês aceitam ir para a liberação e a liberdade ou vocês se atêm, mais do que tudo, ao seu livre arbítrio e à lei
de karma?

A ‘lei de karma’ não pode coexistir com a ‘lei de ação de Graça’, sobretudo neste período de transição.

A Divindade vem lembrá-los de que vocês são Seres de Luz, de que vocês são Seres da Unidade e de que
vocês não são esses seres de oposição que escolheram viver esta experiência durante um tempo.

Isso está resolvido, isso está resolvido se for o seu desejo.

***

Questão: a mensagem do Graal é mais importante do que a mensagem dos Mestres
Ascensionados?

Na condição de que me esclareçam o que significa a mensagem do Graal e a mensagem dos Mestres
Ascensionados.

No sentido dos ensinamentos do Graal e dos ensinamentos dos Mestres Ascensionados [comentário do
questionador].

Atualmente, sem empregar, para tanto, as palavras que vocês empregaram, o ensinamento mais importante é o
ensinamento do ‘Aqui e Agora’, ou seja, da realização do Si.

Vocês não poderão ajudar os seus irmãos, vocês não poderão ajudar a criação, buscando.

Hoje as coisas são bem diferentes do que foram desde dezenas de milhares de anos.

Hoje, é-lhes solicitado, se vocês o desejarem, que se abandonem à Luz para viverem a Luz.

Isso não é uma busca, isso é um ‘estado’ que corresponde ao que algumas tradições chamaram
de realização do Si.



Isso apenas pode ser vivido através da Alegria, através do abandono e do que é denominado ‘a Graça’ e não
de outro modo.

A busca da Graça na ‘lei de ação/reação’ é uma ilusão.

Vocês podem passar várias vidas, infinitas, buscando a Divindade nesta dimensão, vocês jamais irão encontrá-
la.

O que é para encontrar está no interior de si e está além da manifestação.

Trata-se de um princípio ‘transcendente’ que vocês devem despertar em vocês.
Isso corresponde aos ensinamentos mais antigos e mais místicos.

Isso corresponderia, obviamente, além disso, na sua linguagem, ao que vocês chamaram de ensinamento dos
Mestres Ascensionados [cabe lembrar, entretanto, o que disse o próprio Arcanjo Anael sobre os ‘mestres dos

raios’ em sua mensagem de 17.10.2010 (**)].

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, Mestres da Luz na encarnação, eu vou agora me retirar, trazendo-lhes a Efusão da minha Luz, para dar o
lugar a algo mais.

Eu lhes transmito a minha Efusão, agora.

... Efusão de energia ...

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

(*) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ – RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

*
(**) – ARCANJO ANAEL (17.10.2010 – 1a. Parte):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-12-17-de-outubro-de-2010.html

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=336

06 de junho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=336
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-12-17-de-outubro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://api.ning.com/files/WTuswbNRoCyKNexfGJePI*WdSD0zR2L16X0nzjVwSXAC1dfp-bQ5Xiqj*uWR4E2-QjswwtnJslyHkKdQMIMXtjCKhTDESyId/000Anaelheart01.PNG


***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


- E BEM, CAROS AMIGOS... -

Meus bem caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver, ainda uma vez, que aqui há
pessoas que eu não conheço.

Então, em primeiro lugar, recebam todo o meu Amor e, para aqueles que não me conhecem, e para aqueles
que me conhecem também, eu lhes digo que o meu modo de proceder com vocês é o de tentar responder às

suas questões e de ajudá-los, tanto quanto eu puder, no seu andamento e nos seus questionamentos com
relação ao seu caminho.

Então, eu sei que com os personagens que intervêm, eu seja talvez, ainda, como vocês diriam, muito prosaico,
mas isso é por vezes necessário para ajudá-los a tocar algumas verdades muito mais elevadas.

Então, eu espero contribuir para isso, é a minha modesta contribuição aqui.
Então, eu lhes dou a palavra, é claro, e vocês vão me transmitir as questões.

***

Questão: o acidente do avião da Air France que aconteceu há 4 dias fez parte do que anunciou
Miguel?

Então, é preciso bem compreender que, como disse o Arcanjo Miguel, vocês entraram, não ainda no mais
extremo, na desconstrução que envolve algumas partes do seu mundo.

Até agora, vocês observaram e compreenderam que, nos diferentes países, as modificações e
as manifestações dos elementos vão provocar uma série de desagravos.

Isso se refere tanto à Água como ao Fogo, como ao Ar e como à Terra e, ainda uma vez, eu diria que vocês
ainda nada viram com relação ao que está chegando.

No que se refere a muitas panes que ocorrem no nível dos seus meios mecânicos aéreos, então, aí,
obviamente, há uma interferência direta entre a eletricidade veiculada pelo Ultravioleta e o que acontece na alta

atmosfera, o que provoca, obviamente, muitas perturbações no nível da alta atmosfera e da atmosfera onde
evoluem os seus aviões.

Aliás, se vocês observarem com os seus meios modernos, o número de incidentes que ocorrem no ar é
extremamente numeroso.

Então, sim, obviamente, isso tem uma relação direta com as radiações do Ultravioleta, que provocam
modificações importantes das camadas, como vocês chamam isso..., da eletricidade, que está no ar e

isso, isso perturba fortemente os circuitos elétricos e eletrônicos dos aviões e isso provoca, também, o que
vocês observam sobre a Terra, através da multiplicação de precipitações, em particular de trovoadas e de

granizo, que vão se tornar cada vez mais violentas.
Há uma relação, é claro, direta.
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***

Questão: neste avião havia pessoas que teriam sido, eu ouso dizer, apagadas do plano porque elas
podiam prejudicar a humanidade?

Então, isso não funciona de modo algum assim.
Por exemplo, quando há tremores de Terra, há inúmeras almas que partem.

Como vocês sabem, os planos intermediários foram apagados, de algum modo, portanto, as almas (boas ou
«más», obviamente), em função do seu caminho, são colocadas, como dizer isso... em uma espécie de

‘estase’ energética e de consciência, esperando os momentos desejados, o momento, eu diria, final, da sua
evolução nesta dimensão.

Isso corresponde a uma realidade.
Agora, não se pode dizer que o avião tenha sido visado pela energia Micaélica, obviamente, mas, entretanto,

aconteceu que este avião foi tocado pela efusão do Ultravioleta.
Na realidade, isso é perfeitamente verdadeiro.

Do mesmo modo que muitos seres humanos podem estar, atualmente, em catástrofes diversas e variadas e
eles irão para onde devem ir, seja para a ascensão sem o corpo, seja para processos de estase, esperando a

resolução desses conflitos na terceira dimensão.

***

Questão: pode haver uma tomada de consciência da humanidade com relação a tudo o que é clima,
ecologia etc., a fim de poder guardar a Terra viável para o futuro?

Cara amiga, jamais foi previsto que esta Terra permaneça, no sentido que você entende, viável.
Isso jamais foi cogitado.

Quando se fala de tomada de consciência, tem-se a impressão de que o homem, de alguma forma, é culpado.
Ele é culpado pelos seus pensamentos, mas vocês devem efetivamente compreender que o que vocês

chamam de perturbações climáticas é um fenômeno totalmente independente do homem.
Mesmo se não houvesse homens sobre a Terra, a Terra viveria o que ela tem que viver, nesse momento,

porque todos os planetas do sistema solar vivem um fenômeno de perturbações mais ou menos idênticas.
Mas, como os outros planetas não têm terceira dimensão dissociada, vocês observam unicamente reações

nucleares, como é o caso, por exemplo, em Júpiter.
Vocês observam o basculamento dos polos que já ocorreu para os planetas mais afastados do sistema solar.
Escondem-lhes também que o Sol entrou, após um silêncio anormal no início do ano, em erupções solares

absolutamente fenomenais.
A chance que há é que as ejeções de massas coronais, por enquanto, não se façam no plano da eclíptica da

Terra e, portanto, vocês escapam ao fogo do Sol.
Mas esse fogo do Sol não é desencadeado pelo homem.

Do mesmo modo que os planetas trans-saturnianos que bascularam os polos não estão sujeitos aos delírios
dos homens, não é?

Então, não creiam que o homem seja responsável, apesar dos desflorestamentos, apesar do petróleo, da
totalidade do que acontece sobre a Terra.

É uma transformação que está ligada, antes de tudo, ao final de um ciclo.
Ora, o final de um ciclo implica, também, no homem e nos homens, de uma maneira geral, em certa forma de

destruição, pela colocação a nu de alguns poderes sobre as ordens que vocês chamam de negativas, de
Illuminati, etc., etc..

Mas isso faz parte também da dinâmica celeste, da dinâmica planetária, de um mecanismo planetário.
Portanto, a tomada de consciência mais importante que vocês têm que fazer é, obviamente, sobre os danos

que vocês ocasionaram à Terra, porque esses danos são reais.
Eles estão ligados, antes de tudo, ao modo de pensamento e à exploração do que vocês chamam de recursos.

Mas o homem não é responsável pelo que acontece.
Isso seria produzido de qualquer modo, mesmo sem o homem sobre este planeta.

***

Questão: os planetas têm uma influência sobre os homens?

Que pergunta engraçada!
Obviamente!

http://archive.choix-realite.org/doc/images/upload/543.JPG


A irradiação solar está diretamente conectada com a irradiação da sua consciência.
Quanto mais vocês se elevarem para a Luz, mais o Sol fica contente.

Esta é uma verdade.
A influência das irradiações elétricas, eletromagnéticas e dos diferentes tipos de radiações que existem no

nível do cosmos e no nível dos planetas é captada diretamente pelo homem.
Não é por nada, se quiserem, que há certo número de planetas, certo número de vibrações, certo número de

chacras.
Isso é totalmente coerente.

Agora, vocês sabem que há uma série de processos que estão chegando nesse sistema solar.
Há, primeiramente, a chegada de um planeta extremamente preciso que foi descrito em inúmeros escritos, em

particular os sumérios, que foi chamado, há pouco tempo, de Mardouk, em sumério, e que foi também
chamado de Hercobulus [Hercólubus] ou Nibiru.

Não importa os nomes que vocês dão a ele.
A influência gravitacional deste planeta é em parte responsável pelas modificações climáticas observadas no

conjunto dos planetas desse sistema solar e no conjunto das radiações emitidas pelos planetas.
Essa é a primeira etapa.

A segunda etapa é que vocês entraram, eu diria, no final do ciclo de 52.000 anos, ou seja, no momento em que
vocês entram sob a influência, como diz o Arcanjo Miguel, da irradiação da Divindade ou da irradiação de

Alcyone.
É uma das filhas das Plêiades que é o Sol Central do conjunto das galáxias.

Naquele momento, uma série de processos vão se colocar em movimento no interior do homem, no interior
dos animais, no interior dos vegetais, no interior do planeta, no interior do sistema solar e, isso, é independente,

eu diria, das tolices que fez o homem.
Mas as tolices que fez o homem estão ligadas também à necessidade da tomada de consciência que se deve

respeitar o ambiente, que se deve respeitar o lugar em que se vive, obviamente.
Isso sim, é uma tomada de consciência.

Mas, agora, como disse o Arcanjo Miguel, vocês não entraram no pleno potencial das manifestações
elementares.

Elas vão começar muito em breve e, quando eu digo muito em breve, não é no próximo ano, é a partir deste
ano, é claro.

Dentro de algumas semanas vocês verão manifestações climáticas, porque, por enquanto, na França, pode-se
dizer que vocês estão extremamente protegidos com relação aos Elementos e vocês ainda não viram nada

com relação ao granizo, com relação ao ar e às tempestades.
Vocês estão mesmo relativamente protegidos com relação às outras regiões do mundo.

Olhem o que acontece nos outros países.
Infelizmente, as suas informações, pelo que se sabe, são mais focadas em lhes causar medo e, sobretudo, em

não causar medo com algo que poderia fazê-los refletir, ou seja, especialmente não com os outros planetas,
especialmente não com o Sol, porque, sem isso, vocês perderiam de vista que são vocês os responsáveis.

Querem fazê-los passar por responsáveis, inteiramente, pelo que acontece sobre a Terra.
Aqueles que sabem têm interesse para que seja assim, obviamente, e para insuflar o contrário do que fez

Miguel, o contrário do que fazem os Conclaves e os Concílios, ou seja, de abrir o seu coração, de fazê-los viver
momentos de Alegrias, de fazê-los viver momentos de espiritualidade intensos e não torná-los pesados através

do medo.
É por isso que não se deve dar importância a esses conceitos.

Porque, com a crise, com o clima, com as doenças também, querem colocá-los no medo, obviamente.
E o medo é absolutamente contrário ao que acontece no nível do seu Coração e dos chacras superiores, é

claro.

***

Questão: poderia nos falar da influência dos planetas no homem, mas desta vez, no sentido mais
geral, mais astrológico?

Quer dizer, eu não sou astrólogo.
Eu conheço a influência, é claro, de cada vibração planetária no nível do corpo humano.

Por exemplo, dizer que o planeta Saturno age como Cronômetro no tempo e age no seu sétimo chacra, que
Mercúrio age no chacra da garganta e, de acordo com a presença de Mercúrio em um lugar preciso do céu, há

uma influência sobre o ser humano.
Mas o que vocês perderam de vista, e que é muito mais importante do que a astrologia, no sentido humano, é o
fato de que os movimentos planetários têm uma influência direta sobre o que acontece sobre a Terra, ou seja,
que um lugar que é atingido, por exemplo, por um sismo, corresponde a aspectos planetários extremamente

precisos, na projeção das forças dos planetas que chegam sobre a Terra.
Vocês sabem que há também uma série de alinhamentos precisos que devem ocorrer.



Esses alinhamentos precisos foram localizados nos calendários dos Maias, por exemplo, e vão levá-los a viver
uma série de fenômenos extremamente específicos.

Portanto, a influência dos planetas é completamente real, não unicamente na psicologia humana, mas também,
e antes de tudo, no planeta e de acordo com os lugares em que vocês vivem.

Olhem também, sobre a Terra, o número de pessoas, de homicídios, de suicídios, e de fenômenos que
acontecem no nível da consciência humana, porque os seres humanos não podem mais suportar a pressão da
radiação do Ultravioleta e, como eles não são capazes de receber esta energia pelos chacras superiores, ela

vai penetrar cada vez mais pelos chacras inferiores, desencadeando mecanismos de loucura, no sentido
próprio.

Mas, isso, é a vontade do Pai, não é negativo, porque essas almas não são feitas para suportar isso.
Então, elas saem pelas portas de saída que não estão em conformidade com relação ao que deveria ser, mas,

entretanto, são portas de saída.

***

Questão: os fenômenos de violência se desenvolvem também junto às crianças e adolescentes.

Isso vem da pressão energética que chega nesse momento.
Isso vem também porque, inconsciente e subconscientemente, os adolescentes e as crianças (sobretudo os
que vocês chamam de crianças índigo, cristal e diamante) estão em rebelião total com relação ao que querem
criar aqueles a quem vocês chamam de elites sobre a Terra, com relação ao clima de medo, de violência e de
agressão que está ligado ao mesmo tempo aos aspectos planetários, ao mesmo tempo às radiações do Sol

Central, ao mesmo tempo ao final desse ciclo que vocês vivem, mas, também, consideravelmente amplificado
pelas forças que os governam.

Como vocês sabem, como lhes disse o Arcanjo Miguel, vocês passam de um governo humano a um governo
espiritual, o que quer dizer que todas as forças opostas à Luz não têm mais muito tempo.

Então, convém resistir, mas a resistência não é o combate, não é?
Como disse o Arcanjo, vocês devem centrar-se no seu Coração, onde vocês encontram, imperativamente,

como disse Mestre RAM, esta Paz e esta serenidade interiores.
Apenas assim é que vocês poderão limitar a influência daqueles que sabem que perderam a partida.

***

Questão: será que podemos ajudar essas crianças e, se sim, de qual maneira?

A única maneira de ajudar todo o mundo é irradiar a Luz.
Vocês são, como já disse agora várias vezes o Arcanjo Miguel, cada vez mais numerosos (vocês são dezenas

de milhões sobre a Terra) a irradiar a Luz que vocês recebem.
Esse é um sucesso considerável, e é preciso continuar.

E o número cresce dia a dia e, quanto mais vocês forem, mais vocês estarão na ação exata.
Então, mesmo se vocês tiverem a impressão, do seu lado, de que as coisas vão de mal a pior, eu lhes garanto

que elas vão de melhor a melhor, porque cada vez mais seres humanos se despertam.
Cada vez mais seres humanos tiveram êxito em despertar a Luz interior e, portanto, de impedir, literalmente, os

jogos das forças do que vocês chamam de forças da Sombra.
Elas jamais poderão impor o que elas querem impor a vocês.

Elas poderão apenas causar-lhes medo, e isso é tudo.

***

Questão: você conhece o papel de Uriel?

Sim.
Uriel é o Arcanjo que vai intervir mais precisamente depois do Arcanjo Miguel.

O Arcanjo Uriel tem um papel essencial no nível do homem e da natureza, é o de provocar a reversão.
Reversão de consciência, mas, também, reversão dos polos, é claro.

Uriel intervém exatamente antes do Arcanjo Metatron, para preparar o novo mundo, promovendo o término do
antigo, depois da limpeza que foi feita pelo Arcanjo Miguel.

Ele provoca a reversão, em vocês e sobre a Terra, como ele já a provocou pela aproximação progressiva nos
planetas mais afastados do Sol.



***

Questão: ele tem um papel específico no nível dos vegetais?

Ele tem um papel de despertar os vegetais, mas o despertar dos vegetais corresponde à emergência da
consciência dos vegetais no nível de sua realidade.

Quer dizer que, hoje, há a possibilidade de entrar, de maneira consciente, em relação com os vegetais e, em
particular, com as árvores.

Se vocês «ligarem» a sua consciência com as árvores, vocês podem se comunicar com a árvore.
Essa é uma verdade.

O Arcanjo Uriel intervém no núcleo planetário.
O Arcanjo Uriel dirige as energias de Alcyone, não como o Arcanjo Miguel, no nível dos Elementos, mas

diretamente no nível do núcleo central dos planetas, que provocam o reajuste e, portanto, o basculamento do
que vocês chamam de polos.

***

Questão: quando das perturbações dos polos, como estarão os reinos animal, vegetal e humano?

Na realidade que vocês conhecem, eles não vão mais existir.
Mas a melhor analogia que se pode encontrar é a borboleta, a lagarta que, a um dado momento, se apercebe

de que ela comeu tudo e ela tem uma tomada de consciência.
Isso eu já disse durante a minha vida, aliás.

E, quando a lagarta tem a tomada de consciência de que ela destruiu os vegetais, o que ela faz?
Ela reflete, ela se volta para o interior, ela forma um casulo, ela se isola e ela renasce borboleta.

Portanto, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
Então, não é preciso se preocupar com o fenômeno de basculamento dos polos, porque vocês irão apreendê-
lo através da sua consciência física 3D, ou seja, «meu Pai, os polos vão bascular, isso quer dizer que tudo fica

inundado!».
Mas isso não é o pior, se vocês quiserem pensar em ciência 3D, porque, obviamente, o que vai acontecer?

E isso foi anunciado por toda parte, é o retorno do novo Sol.
Vocês passam do quinto Sol para o sexto Sol.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que a Terra vai desposar o Sol.

Como é que a Terra pode desposar o Sol?
Vocês acreditam que ela vai se deslocar e vai ao Sol?

Não, de modo algum.
É o Sol que virá a vocês, quer dizer que ali haverá fenômenos de ejeção de massa coronal que vão transmutar

totalmente o que acontece na superfície desta Terra.
Mas vocês não têm que ter medo, não é um processo que vai queimar, no sentido em que vocês pensam, com

seu cérebro limitado.
É um processo de transmutação alquímica.

***

Questão: poder-se-ia chamá-lo de processo de torradeira...

É a grelha planetária.
Mas isso é visto com a extensão da 3D porque, visto com a energia Arcangélica, é o nascimento e a

ressurreição da Terra.
Isso se chama ‘translação dimensional’.

Quer dizer que a Terra, tal como vocês a veem hoje, simplesmente não vai mais existir.
E um observador, digamos, um observador exterior, que olharia o que acontece sobre a Terra, veria apenas o

que se tornou como Marte ou como Vênus, porque a verdadeira vida não acontece mais nesta dimensão.
Ela acontece em outra dimensão.

Mas, por enquanto, isso pode ser complexo de compreender para vocês, porque vocês tentam compreender
como isso pode ocorrer.

Mas isso vai ocorrer muito naturalmente.
Não há o que temer ou o que esperar, porque, progressivamente e à medida que o seu nível de consciência



subir, progressivamente vocês vão descobrir, e alguns de vocês já descobriram que, além desse corpo
físico, vocês têm um outro corpo que os espera, no qual vocês já viajam à noite.

Na verdade, é o corpo de Luz.
Para alguns, é até mesmo o corpo de Cristal.

Para outros, ainda, muito mais raros, é o corpo de Diamante.
Esses corpos espirituais são construídos.

E, de maneira consciente ou inconsciente, vocês são capazes, em alguns momentos, de transferir a sua
consciência nesse corpo.

Assim é, do mesmo modo, para os vegetais.
Para os animais, o problema é diferente, porque algumas categorias de animais vão viver um processo

chamado de individualização da alma.
Particularmente para os processos para os animais, que vocês chamam de animais domésticos, não é? (os
cães, os gatos) e há também algumas variedades de animais selvagens (especialmente como o cavalo e,

como se chama aquele que tem grandes orelhas, aí, o elefante) que vão se encontrar na individualização da
alma.

Eles terão grandes orelhas, hein, tranquilizem-se, e a tromba também.
Portanto, não é preciso se preocupar com tudo isso.

O mais importante, como lhes disseram todos os intervenientes nesses últimos tempos (eu gostaria de ajudá-
los em suas problemáticas desta terceira dimensão) é que vocês têm que viver no interior, porque a porta de

saída desse planeta grelha é o Coração, e nenhuma outra coisa.
Então, vejam vocês, quando se fala de modificações climáticas que são engendradas pela purificação

Micaélica e pelos Arcanjos é, como vocês dizem, há uma palavra para isso..., isso nada significa em relação à
torradeira, ao planeta grelha.

Mas o planeta grelha não é algo de dramático, atenção, é algo de maravilhoso.
É o encontro consciente com a Luz.
Bom, eu sei, 3.000 graus é muito.

Mas quando eu penso, e que vocês sabem, que há imbecis que estão se enterrando a 700 metros sob a terra,
nas bases subterrâneas, porque eles esperam escapar à Luz...

Se eles soubessem onde vão se encontrar depois...

***

Questão: o petróleo será substituído por outra fonte de energia?

Obviamente que há outras fontes de energia que são amplamente utilizadas pelas suas elites, através dos
meios de propulsão que vocês não têm a mínima ideia.

Mas, entretanto, não é preciso se preocupar com relação ao petróleo, com relação ao alimento, com relação ao
aquecimento, com relação a tudo o que faz sua vida, hoje.

Contentem-se em se firmarem no seu Coração e eu lhes asseguro que tudo irá acontecer bem, vocês vão rir,
até mesmo.

Mas na condição de estarem nesta disposição de espírito interior e de estarem nesta paz ou nesta Alegria, tal
como lhes disse o Mestre RAM, é claro.

***

Questão: a radiação do Ultravioleta pode causar problemas aos computadores?

Então, no momento, causou problemas no nível das obturações, não é?, quer dizer, no nível do metal chumbo
e há muitas chances de que no final da efusão do Ultravioleta vocês comecem a ver perturbações nos circuitos

à base de sílica, ou seja, na eletrônica e, portanto, nos computadores, mas de maneira intermitente por
enquanto.

E eu os lembro de que no final da intervenção da efusão de Miguel (há doze efusões, que correspondem à
ignição das 12 Graças e das 12 Estrelas de Maria), há, em seguida, Miguel lhes disse em linguagem

codificada, mais dois meses e meio (de fato, quatro meses até Santo Miguel e com uma etapa intermediária
que é o período de Maria, ou seja, o período de 15 de agosto).

Depois de 28 e 29 de setembro, as coisas nunca mais serão como antes.

***

Questão: a energia elétrica sempre vai existir tal como a conhecemos agora?



Ela vai existir ainda durante certo tempo.
Haverá perturbações que estão ligadas não ao planeta grelha, mas a pequenas queimaduras, digamos, do Sol,

mas não até fazer desaparecer todos os circuitos.
Portanto, o funcionamento será assegurado, durante certo tempo.

Vocês não têm que se preocupar, ainda uma vez, com isso.

***

Questão: 21 de junho é uma data específica em que vai se iniciar algo de novo?

Perfeitamente.
Entre 21 e 24 de junho há muitos processos que foram anunciados pelo Arcanjo Miguel, em particular no nível

dos processos luminosos, que ocorreram em lugares específicos do planeta, as modificações de massas
nebulosas também.

As modificações das massas climáticas vão tomar uma importância e um relevo muito mais considerável sobre
o conjunto do planeta, a partir desta data, efetivamente.

***

Questão: será que a superfície da Lua apresentaria motivos que evoluem e que representam como
um rosto?

Então, o que se pode dizer é que a Lua sofre, ela também, a pressão da radiação do Ultravioleta.
Isso aumentou o que se chama de pressão interior da Lua, que se expressa pelos fenômenos de ignição de

Luz, ligados à ejeção de gás contido no interior da Lua.
Isso se manifesta por Luzes visíveis sobre a superfície da Lua e pode, portanto, visto daqui, provocar

modificações de formas visíveis na Lua.
É uma realidade.

Então, cada um pode ali ver um símbolo específico, é claro.
Do mesmo modo que nas formas das nuvens, por que não?

Essa é uma realidade.
Mas isso é próprio das pessoas, dos países, dos lugares onde é observado.

Os fenômenos luminosos são variáveis também.
Não são sempre os mesmos processos luminosos que são visíveis em diferentes lugares.

Há também um recrudescimento do que vocês chamam de objetos voadores não identificados que se
manifestam um pouco por toda parte, mas que nem todos são o que vocês chamam de extraterrestres, é claro.

São também fenômenos luminosos muito específicos.

***

Questão: quando você fala de fenômenos luminosos, você fala do quê?

Eu falo de fenômenos luminosos visíveis a olho nu.
Eu falo, por exemplo, de modificações de cores no céu.

Há muitas coisas que se modificam no seu céu.
Eu estou, aliás, surpreso porque, fora talvez algumas pessoas, muito poucas pessoas me falam disso.

A Lua, por exemplo, não tem, de forma alguma, a mesma inclinação.
O Sol não nasce mais, de modo algum, no mesmo lugar.

Os planetas não estão mais, de modo algum, no mesmo lugar e ninguém fala disso.
É mesmo surpreendente.

Há uma defasagem, com relação ao ano passado, com relação ao que nós vemos, nós, do céu, de mais de 20
graus do Sol e de 30 graus da Lua.

Ninguém diz isso e, por outro, falam das catástrofes habituais ligadas aos vírus, à crise econômica, etc..
Portanto, eles desviam a sua atenção, real e concretamente, dos processos reais que acontecem no nível do

seu cosmos.
Porque, sem isso, na cabeça daqueles que estão no poder, eles pensam que vocês ficariam com medo.

Enquanto que, obviamente, isso seria uma ferramenta de tomada de consciência essencial.



***

Questão: o Sol está mais deslocado para o Nordeste?

Ele está deslocado, sim, cada vez mais para o que vocês chamam de Norte.

***

Questão: e isso vem justamente da atuação de Hercólubus?
Perfeitamente.

***

Questão: essas modificações de ângulos vão continuar a se acentuar?

Evidentemente.
É o início do processo de ‘reversão’.

***

Questão: isso significa então que é a inclinação da Terra que começa a se modificar?
Então, eu vejo que temos pessoas inteligentes aqui.

Obviamente!
Você queria que fosse outra coisa, não é o Sol que se moveu, não?

***

Questão: o basculamento completo dos polos vai então acontecer em qual período?
Houve uma série de informações que já foram dadas pelo Arcanjo Miguel.

Vocês sabem que o Arcanjo Miguel intervém na desconstrução até o mês, a princípio, de maio de 2010.
Entre maio de 2010 e final de outubro de 2011, há a intervenção do Arcanjo Uriel, o que quer dizer que vocês

não têm mais que fazer as suas contas.
Isso dito, a reversão e o basculamento dos polos não estão unicamente ligados à ação de Uriel, mas também à

intervenção de Metatron, que deve colocar novas formas de vida em serviço.
Isso quer dizer que a data mais provável não é absolutamente a que lhes disseram por toda parte, 21 de

dezembro de 2012 (ainda que a duração do Apocalipse, entre 25 de março de 2009 e 21 de dezembro de
2012 corresponda ao que foi anunciado na Bíblia), mas tudo isso pode ocorrer a partir do final de outubro de
2011, que assinala, muito precisamente, o final da precessão dos equinócios que começou em 50.731 AC.

***

Questão: o que significa que podemos preparar as malas?

Isso significa que podemos começar a fazer a festa a partir desta noite.
Então, eu os aconselho, se vocês tiverem vontade de fazer coisas, bem, façam-nas.

Não se privem de eliminar o que, em você, está insatisfeito, porque isso é importante para encontrar a Luz.
Obviamente, se for pra matar o vizinho, não vale a pena.

Não me façam dizer o que eu não disse.
O que é importante é compreender que a preparação é interior, é claro.

O que vocês vivem, durante este ano, com as efusões do Arcanjo Miguel e do Conclave Arcangélico é,
efetivamente, algo de extraordinário, quer dizer que nós observamos de onde estamos, simplesmente, uma

ignição da Terra, que é absolutamente magnífica para olhar, é muito, muito bonito.
Então, o resto não tem mais qualquer importância.

Quanto mais vocês entrarem nesta energia, menos vocês terão vontade de fazer as malas.
Pelo contrário, vocês terão vontade de se aliviarem, em todos os pontos de vista.

***



Questão: o que vão se tornar os animais?

Os animais e as crianças, vocês não têm que se preocupar com eles, porque as crianças absolutamente não
correm qualquer risco, seja qual for o seu futuro, ele está assegurado.

Vocês não têm que se preocupar com os animais, porque alguns animais não estão previstos para irem à
quinta dimensão.

Muito poucos animais podem viver na quinta dimensão.
Alguns, sim.

Entretanto, muitos animais vão viver um processo complexo de individualização da alma.
Isso não se refere a vocês.

Mas nada será destruído, no sentido em que vocês entendem, mesmo se, aparentemente, com o olhar
consciente da terceira dimensão, vocês puderem chamar isso de destruição.

Eu retomo, nesse nível, o exemplo da lagarta e da borboleta.
Portanto, vocês não têm que se preocupar.

É o seu ponto de vista e o olhar que vocês colocam, hoje, que podem fazê-los crer que há algo de destruição.
Mas o que é destruída é unicamente a ilusão e nada mais.

***

Questão: você tem lembranças da sua própria ascensão?

Quem disse que eu ascensionei?
Eu morri, obviamente, antes que o processo ascensional ocorresse.

Portanto, eu tive a chance de alcançar o que se chama, não de Maha Samadhi, mas o Samadhi da
Paz, aquele que está exatamente antes do grande Samadhi, o que confere a imortalidade do corpo.

Mas isso, há muito poucos seres que vivenciaram e mesmo Bença Deunov (ndr: Peter Deunov, o Mestre de
O.M. Aïvanhov) deixou o seu corpo.

Ele não se tornou o que se chama de imortal.
O verdadeiro imortal, há apenas um sobre a Terra, com o corpo, e que pode se materializar à vontade.

Há apenas um e somente um e haverá sempre apenas um.
É um dos 24 anciões, que os segue desde a criação deste mundo e nesta dimensão.

E o que vocês chamam de minha ascensão não é uma ascensão.
Eu alcancei um plano dimensional, mas sem o meu corpo.

Portanto, eu fiz uma ascensão, se quiserem, sem o corpo, isso nada tem a ver com a ascensão que lhes é
prometida no momento do planeta grelha.

***

Questão: poderia nos descrever o que você vivenciou ou como isso aconteceu?

Tudo depende do lugar onde você aterrissa.
Eu aterrissei em uma dimensão específica, ou seja, eu não passei pelos planos intermediários onde se revê
todas as ações que se fez aos outros, porque, quando se atinge certo grau de controle, vai-se diretamente na

Luz.
Vivemos a Luz sem passar pelas etapas preliminares.

Em seguida, somos dirigidos a algumas esferas luminosas ligadas ao que eu chamaria, para vocês, de
emanações da Luz, correspondendo ao estado dimensional no qual pudemos aceder no final da vida.

Portanto, o que condiciona e, isso, vocês sabem, foi escrito por toda parte, o que condiciona o seu futuro e a
sua evolução é o modo como vocês deixam esse corpo e é para isso que é preciso se preparar

interiormente, ao invés das malas, porque as malas, quando vocês deixam o corpo, elas não podem segui-los.

***

Questão: é melhor que as pessoas que falecem nesse momento sejam «enterradas», ou
efetivamente que elas sofram a cremação do seu corpo?

A diferença depende do nível de consciência da pessoa.



Lembre-se do que eu disse: muitos seres humanos começam a perceber um corpo diferente do corpo físico,
no qual eles estão, em alguns momentos.

É o que se chama de corpo de Luz.
Esse corpo de Luz (ou esse corpo de Cristal, para alguns outros, ou para alguns mais raros, o que se chama

de corpo de Diamante) é o seu futuro corpo.
E essa é uma oportunidade extraordinária, quer dizer que há a possibilidade de viajar diretamente, de provar

esse novo corpo que é construído, que está em outra dimensão.
E, no momento do planeta grelha, vocês vão passar nesse novo corpo.

Isso é tudo.
Isso não é uma morte.

É uma translação da consciência em um outro veículo.
Alguns de vocês serão capazes, permanecendo até o derradeiro momento sobre este planeta, após serem

preparados por algumas entidades específicas, que eu prefiro não chamar de extraterrestres, ainda que sejam.
Mas a palavra extraterrestre tem muita significação com relação à sua realidade de terceira dimensão.

Entretanto, são esses seres que vêm de outros lugares, mas eles não vêm de outros lugares pelo espaço, eles
vêm de outros lugares pela Intraterra.

Porque não é necessário crer que os discos voadores viajem assim, no espaço.
Não, eles viajam através de portas ou de filtros dimensionais que se situam no nível dos núcleos Terrestres.

E todas as viagens interestelares se fazem desse modo, para as dimensões da Luz, é claro.
Apenas as dimensões não luminosas que tentam, embora mal, modificar a curvatura do tempo e se materializar

em um lugar e se desmaterializar em outro lugar, modificando a curvatura do tempo.
Mas esse não é um princípio divino.

É um princípio tecnológico.
Isso nada tem a ver com o modo de circulação dos Anjos do Senhor, por exemplo, ou também das entidades

que vêm de Órion ou de outros lugares.
Entretanto, do que eu falava ?

No início partimos sobre as vantagens e os inconvenientes da cremação e do enterro.
Isso não tem qualquer importância.

Tudo depende do nível de consciência do ser humano.
Agora, é preciso efetivamente compreender que, sem entrar nos detalhes, se quiserem, há vários tipos de

ascensões possíveis.
Há ascensões individuais que já começaram, mesmo se vocês não estão a par, aqui, na Europa.

Nos países da América Latina, em particular nos países em que houve inundações, as almas tiveram êxito em
ascensionar com o corpo, e elas se manifestam no seu corpo de Luz, não como um desencarnado, mas como

entidades vivas em outra dimensão, para seres da sua família.
Os testemunhos são extremamente numerosos na América Central e na América do Sul, e também na

Austrália.
Então, eu lhes garanto que o melhor modo de ascensionar é encontrar a Paz do coração, a Alegria do coração

e se centrar, alinhar-se em si.
Não há alternativa.

Se vocês procurarem com o mental, vocês jamais irão encontrar.

Portanto, se houver a ascensão sem o corpo, quer seja a cremação ou o enterro, isso não tem mais qualquer
importância, isso estritamente não tem qualquer importância.

Porque há translação dimensional e no corpo de Luz, diretamente.
Não há interrupção da consciência como a morte.

***

Questão: quando falava então de pessoas que permaneceriam até o final, até a sua morte, ou que
seriam acompanhadas por aqueles a quem você chama de Anjos do Senhor, por exemplo, é uma

ascensão translacional, no sentido que se entende, ou é uma partida por embarcação?

Não.
Não haverá falecimentos.

Obviamente, aqueles que vão ascensionar com o corpo, ou seja, que serão capazes de transmutar esse corpo
físico em corpo de Luz, quando chegar a hora, farão parte dos professores do novo mundo.

Quer dizer que eles deverão permanecer sobre a Terra.
Eles deverão permanecer sobre o planeta grelha.

Mas eles serão protegidos, é claro, justamente pelo que chamamos de Anjos do Senhor, ou seja, pelos seres
que vêm de Vega da Lyra, que são muito parecidos com aqueles a quem vocês chamam, em inglês, de «short

grey», mas isso nada tem a ver com os «short grey» [pequeno cinzento].



São seres que não têm cabelos, que têm um rosto muito, muito bonito e que são muito pequenos e que têm
apenas 4 dedos.

E, sobretudo, que são capazes de lhes fazer a saudação de Órion, o que é impossível para os reptilianos ou
para aqueles a quem vocês chamam de «shorts grey».

E, portanto, nesses últimos períodos, uma vez que esses professores tenham trabalhado, eles “mudarão de
casa”.

Eles farão a translação dimensional na nova dimensão onde eles serão acolhidos como heróis.

***

Questão: e esta translação se fará de qual maneira?

Do mesmo modo que aqueles que vivem, hoje, fenômenos de transferência de consciência ao mesmo tempo
estando vivos: no seu corpo de Luz ou no seu corpo de Cristal.

***

Questão: existem translações ou transporte nas embarcações espaciais?

Haverá deslocamentos.
Se quiserem, neste período específico, todo mundo vai colher o que deve colher.

Aqueles que fazem parte das forças opostas à Luz vão continuar os seus caminhos nas vias da Sombra e da
dissociação.

Estes poderão ser salvos, com o corpo, fisicamente, obviamente, mas para serem transportados a outro lugar
que será ainda uma terceira dimensão dissociada [nde: foi posteriormente revelado que será uma terceira

dimensão unificada].

***

Questão: você dizia há pouco para não nos preocuparmos com os jovens, que são, contudo, por
exemplo, os adolescentes que talvez não tiveram tempo ou oportunidade de se preocuparem com

questões de ordem espiritual?

Mas vocês sabem, há hoje jovens que são muito mais espirituais do que vocês, mesmo se eles estiverem na
violência, mesmo se eles estiverem na rejeição total desse mundo.

Eu diria que aqui, desculpem-me, mas nós somos todos velhos se desintegrando.
Quer dizer que nós somos seres que viveram, a maior parte, não unicamente esta vida.

Lembrem-se de que a idade em que vocês estão chegando neste final de ciclo é a ilustração perfeita do que
vocês viveram no passado.

Quer dizer que, se hoje vocês chegam com muitas crianças para se ocuparem, é que a sua idade não é tão
madura assim.

Se vocês chegam nesta época na idade da maturidade é que vocês são almas muito velhas.
Se vocês chegam a esta época com uma alma de adolescente ou de um jovem, é que vocês são almas muito

mais jovens.
Mas, entretanto, há almas muito mais jovens que são muito mais evoluídas do que as almas muito mais antigas.

Portanto, cada coisa está no seu lugar, totalmente.
Portanto, há jovens que não se interessam, por exemplo, pela espiritualidade, que não querem ouvir falar, até

mesmo, de espiritualidade e que, no entanto, são seres muito mais evoluídos do que vocês e do que eu.
Não posso lhes dizer melhor.

Por outro lado, vocês que fazem esse trabalho, vocês são importantes para todos os outros.
E isso é o mais importante.

Aqueles que têm consciência do que acontece, aqueles que têm consciência e que vivem as Vibrações da
radiação do Ultravioleta, da energia do Espírito Santo, têm um papel essencial, é o de aumentar a Luz sobre a

Terra e de transmitir esta Luz para todos os seres que estão ao seu lado.
Mas lembrem-se de que transmitir a Luz não se faz com palavras, nem com comportamentos.

Isso se faz por uma irradiação e pelo sentido do Serviço.

***



Questão: há uma diferença entre o corpo de Luz e a Merkabah?

O corpo de Luz é o corpo que vocês chamam de Merkabah.
Merkabah quer dizer, em hebreu, veículo ascensional, veículo de Luz.

O corpo de Luz é aquele que lhes permite viver a ascensão, não é?
Se não houver corpo de Luz, vocês não podem ascensionar.

Esse corpo de Luz corresponde à ativação, em vocês, de alguns chacras e, em particular, dos novos chacras
e, portanto, dos novos Corpos.
Estes entraram em «serviço».

Mas juntar-se ao veículo ascensional se faz pela reunificação da consciência em um ponto preciso que está
situado a aproximadamente um metro acima da cabeça e que é denominado, nas diferentes tradições,

de Bindu, de Vajra, ou também, no ocidente, de Fonte de Cristal.
É por esse ponto que irá se transladar a consciência, quando chegar a hora.

E é por esse ponto que os seres mais avançados no nível da construção desse corpo de Luz são capazes de
ir nesse corpo de Luz ou corpo de Cristal.

***

Questão: após a ascensão da Terra, o que vão se tornar os povos intraterrestres?

Bem, é muito fácil.
Há entre vocês quem vai passar à Intraterra, na quinta dimensão.

Há outros que vão ascensionar à quinta dimensão em uma Terra transmutada.
E haverá sempre os guardiões.

Mesmo nos mundos dissociados de terceira dimensão em que haverá seres humanos que serão reciclados
naquele nível, haverá também guardiões intraterrestres.

Nem todos vão ao mesmo lugar, conforme vocês vão no seu corpo de Luz, no seu corpo de Cristal ou no seu
corpo de Diamante.

Nem todos vão, tampouco, ao mesmo lugar em função da sua evolução.
Há quem vá à Intraterra, que vão se tornar os guardiões.

Há outros que vão se juntar à nova Terra pela translação dimensional.
O caminho de cada um é profundamente diferente.

Mas lembrem-se de que, quando vocês passam no corpo de Luz, no corpo de Cristal ou no corpo de
Diamante, as relações que vocês criaram ou vivenciaram nesta terceira dimensão simplesmente não existem

mais.

***

Questão: o que é do oitavo chacra e da abertura do Coração?

Então, o oitavo chacra é aquele que está situado na ponta do esterno.
É a ‘porta estreita’.

É aquele de que Cristo dizia: «ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança».
Isso corresponde também quando ele dizia: «será mais difícil um rico penetrar no céu do que um camelo

passar pelo buraco de uma agulha».
Isso corresponde à ‘porta estreita’.

A passagem do ego ao Coração, correspondendo ao nascimento da nova dimensão.
Aí está o que se pode dizer sobre o oitavo Corpo.

Mas, hoje, as pessoas que efetuaram o trabalho de ativação dos novos Corpos e dos novos chacras (isso é
feito desde alguns anos, é claro, desde mais de um quarto de século, para os primeiros; muito exatamente, os
primeiros começaram em 18 de agosto de 1984, portanto, isso é muito antigo, isso faz um quarto de século,

não é?), já constituíram, no mínimo, um corpo de Luz e, para a maior parte delas, um corpo de Cristal.
Aqueles por outro lado, que estão se abrindo hoje, ou seja, que não constituíram os novos Corpos, entretanto,

abrem o Coração e vão constituir um corpo de Luz, sem passar pela ativação dos cinco novos Corpos.
Porque isso é uma Graça Divina, em vista dos poucos seres humanos que realizaram a ativação dos novos

Corpos e, então, previmos um novo plano evolutivo um pouquinho diferente que passa diretamente pela ignição
do Coração.

O problema com os novos Corpos espirituais foi remetido à quinta dimensão.
Mas, entretanto, tudo corresponde a um plano que se realiza perfeitamente.



Aqueles que deviam se abrir há 25 anos, estão abertos há 25 anos.
Aqueles que se abrem hoje têm a sua razão de ser.

E aqueles que irão se abrir no último momento terão também a sua razão de ser.

***

Questão: a pessoa fazia referência a um chacra que ela chama de oitavo, mas que é aquele situado
acima da cabeça.

Então, esse não é o oitavo.
Aquele que está acima da cabeça é o décimo terceiro chacra.

É o corpo de Reunificação.
É o corpo de retorno à Unidade do Divino.

É o que eu chamei de Vajra, de Bindu, ou também de Fonte de Cristal.
O oitavo Corpo, aquele que é o primeiro novo Corpo, ele está situado exatamente na ponta, em cima da ponta

do esterno.

***

Questão: então a pessoa perguntaria qual é a relação entre esse terceiro corpo, portanto, no seu
vocabulário, e a abertura do Coração.

Se você abrir o Coração, você abre necessariamente esse corpo de Reunificação, independentemente dos
oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo Corpos.

Entretanto, muitos seres humanos que hoje vivem a efusão do Ultravioleta, especialmente no nível do Coração,
então, recebem este Espírito Santo também no Coração, percebem e sentem o que se chama de novos

Corpos espirituais situados na parte superior, ou seja, eu chamo de décimo primeiro e de décimo segundo
Corpos, que são manifestados por Vibrações no nível do lábio superior, circundando os olhos e acima da ponta

do nariz.

São os novos Corpos que entram em manifestação.
O que quer dizer que a ativação do chacra do Coração, independentemente do despertar da Kundalini,

permitiu, graças à efusão que vocês realizam, vocês todos, sobre o planeta, a ativação dos novos Corpos, o
que é prodigioso, não é?

Porque, lembrem-se de que os primeiros seres que viveram esta transformação há 25 anos levaram muitos
anos para chegar ao final.

E era um caminho que podia ser doloroso, porque era necessário purificar os karmas, era necessário purificar
os chacras.

Hoje, o Coração se abre e o Coração se abrindo, e sendo alimentado pela Fonte das Fontes, esta Fonte das
Fontes que vocês chamam de Pai, ela transmuta em vocês, pela Graça Divina e por decreto Divino, o que deve

sê-lo, sem sofrimento.
É maravilhoso, não é?

O Pai é todo Amor.

***

Questão: é possível, por um trabalho de expansão de consciência, contatar esse décimo terceiro
corpo, e qual é a relação entre esse décimo terceiro corpo e a abertura do coração?

Perfeitamente.
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A partir do momento em que a sua expansão de consciência ocorrer, ela pode lhe revelar a existência desse
décimo terceiro corpo, que é visível, como por acaso, sob a forma de uma Merkabah.

Ele está situado acima da cabeça e, quando vocês o veem, é um ponto de Luz que se desdobra como uma
verdadeira Merkabah.

Ou seja, um Selo de Salomão em três dimensões.
Entretanto, o acesso a esse décimo terceiro corpo não é o testemunho da abertura do Coração.

Ele os engaja a abrir o Coração.
Isso está ligado ao desaparecimento do que se chama de ‘plano astral’, como vocês sabem.

Portanto, há uma facilidade, hoje, para o ser humano, de contatar algumas Vibrações às quais não havia acesso
anteriormente.

Mas a Vibração essencial para encontrar é, obviamente, aquela do chacra do Coração.
Não é o décimo primeiro ou o décimo segundo ou o décimo terceiro corpo.

***

Questão: podemos receber o Selo de Salomão no nível do Coração?

O que você chama de receber o Selo de Salomão?

***

Questão: como se o Selo fosse impresso no nível do Coração.

Perfeitamente.
É o papel, aliás, do Arcanjo Miguel.

Ele imprime a marca da Espada, tal como vivenciaram inúmeros estigmatizados, no passado.
É a energia do Arcanjo Miguel ou então, em alguns casos, a energia do Fogo dos Serafim, dos Hayoth Ha
Kodesh, que virá imprimir a marca do Fogo no nível do Coração, dando por vezes a visão de um Selo de

Salomão, efetivamente.

***

Questão: é verdade que, em 27 de agosto, Júpiter vai se tornar tão luminoso como a Luz e, se sim,
ao que corresponde esse fenômeno?

Eu não estou a par disso.
Agora, os fenômenos luminosos, vocês irão vê-los em profusão.

Eu os recordo de que o planeta Hercólubus já é visível no céu no hemisfério Norte.
Muitas pessoas já o viram.

Vocês irão vê-lo cada vez mais.
Agora, haverá muito espetáculo cósmico entre Júpiter, Marte, Hercólubus, o Sol e a Lua.

Mas são manifestações que serão perfeitamente visíveis.
O que significa quando algo se torna muito visível?

Quer dizer que vocês se beneficiam da irradiação fotônica do que é visível e não unicamente da
eletromagnética, muito mais sutil no nível do comprimento de ondas.

Isso quer dizer que vocês estão plenamente sob a influência de alguns tipos de irradiação que lhes estão
também escondidas.

É a irradiação do Sol Central.
É também o que vocês chamam de raios-gama, que chegam sobre a Terra.

Fazem-nos crer que isso vem de muito longe no universo, mas, de fato, isso vem de muito próximo do seu
sistema solar.

E esses pontos de raios-gama se impactam sobre a Terra assim como a efusão da radiação do Ultravioleta e
provocam uma série de modificações no nível do manto Terrestre.

Então, eu não sei o que vai acontecer em 27 de agosto, mas, daqui até lá, vocês já vão ver muitas coisas no
céu.

***



Questão: qual será o efeito dos raios-gama sobre o corpo humano?

A transmutação do DNA.
Como indicou o Arcanjo Miguel, alguns tipos de radiações gama estão diretamente ligados à efusão do

Ultravioleta, também.

***

Questão: quando se verá Hercólubus no céu francês?

No céu francês, vocês irão vê-lo certamente no meio do ano.

***

Questão: em uma mesma família pode haver pessoas que não têm o mesmo nível de evolução.
Como as pessoas que não têm esse nível de consciência vão viver o que deve advir?

Elas irão viver isso muito bem.
Mas, o que vocês irão viver muito mal?

No conjunto (exceto aqueles que estão ligados à Luz) são os medos e os cenários que querem lhes colocar as
forças da Sombra, obviamente.

Agora, o planeta grelha, tranquilizem-se, isso dura um milionésimo de segundo.
Portanto, não há realmente sofrimento, não é?

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem, eu lhes agradeço pela sua escuta.
E eu espero que vocês não tenham pesadelos de planeta grelha toda a noite, não é?

O mais importante é o seu Coração, porque o seu Coração é a porta de saída na Glória e na Luz.
Não há outra porta de saída, nós repetimos isso e iremos repetir sempre.

Vocês devem doar-se à Luz.
Vocês devem abandonar-se à Luz, porque a Luz é inteligente e ela sabe o que fazer para vocês.

O seu cérebro não sabe.
Vocês não são confrontados com experiências de vida habituais ou das quais o seu cérebro servia, por

exemplo, para aprender a dirigir um aeroplano, um automóvel ou uma bicicleta.
Vocês estão em circunstâncias nas quais lhes é solicitado aprender outra coisa.

E isso não pode absolutamente passar pelo intelecto.
Isso pode apenas passar pelo seu Coração.

Porque a Luz se expressa pelo Coração.
A Luz não fala a linguagem da razão.

Ela fala a linguagem do símbolo e da Luz e da cor.
Aí está o que eu tinha que lhes dizer.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor e eu lhes digo boa noite e até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articled9ce.html
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Eu Sou RAM.

Recebam a minha paz, as minhas saudações.

Meus amados, eu sou aquele que instrui vocês já há alguns meses.
Meu ensinamento é centrado, como vocês sabem, em meios e em técnicas simples que permitem penetrar na sua

eternidade, em seu coração.
Eu lhes dei uma série de meios para encorajar o seu acesso, em consciência, ao nível do seu coração.

Eu venho, hoje, prosseguir o trabalho que me foi confiado.

Muitas entidades já lhes expressaram através de palavras, de conceitos, de vibrações, o que era a vida no coração.
Muitos Arcanjos se expressaram ultimamente a respeito dos obstáculos que podem frear o seu acesso ao coração.

Eu venho, quanto a mim, hoje, pelas palavras, pelo silêncio e pela vibração para falar-lhes, para informá-los sobre o
que é Paz do coração, aquela que eu lhes proporciono quando chego e quando eu parto.

A Paz do coração é uma paz que é independente de tudo que é a sua vida exterior, de tudo que são as suas
atividades, não importa do que se trata.

A Paz do coração é algo que se conquista através do 'soltar', através do abandono, através do controle do mental e,
depois, do abandono do mental.

A Paz do coração é similar, em certas facetas, ao que o Arcanjo Anael explicou a vocês sobre a Alegria.

***

Se vocês quiserem, eu irei definir o que é, para um oriental, o que o Arcanjo Anael chamou de Alegria.
A palavra é a palavra "Samadhi".

Quando vocês percorrem os estágios da sua consciência encarnada (do mesmo modo quando despertam sua
dimensão espiritual em você através do despertar do Espírito Santo, do despertar da Kundalini, do despertar da

consciência) surgem certo número de sons precisamente ao nível de seus ouvidos.
Esses sons, conhecidos e reconhecidos nas tradições orientais como sendo os marcadores da ativação da alma na sua

realidade dissociada, são em número de 7.

Da mesma forma, a ativação do coração, em particular pelas 6 chaves que eu lhes comuniquei [‘Meditação Direcionada

RAM - 6 de junho de 2009
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ao Coração’], permite viver 7 estágios, relacionados diretamente à abertura do coração.
Esses 7 estágios não são necessariamente uma gradação.

Eles podem existir numa sequência lógica.
Nos tempos antigos, antes do período de mutação que vocês vivem, podia haver um espaço de numerosos anos

entre a vivência de cada uma dessas Alegrias interiores chamadas de Samadhi.
A Paz, da qual estou ansioso para falar-lhes hoje, é uma forma de Samadhi, uma forma de Alegria interior que eu

qualificaria como silenciosa e imóvel, um estado de vacuidade.

Este estado de vazio precede o que é chamado de último Samadhi, o último, porque ele é, de fato, o último a ser
vivido.

Este último Samadhi do qual nada pode ser dito, exceto que ele confere a total realização da Divindade em vocês e
faz de vocês, em encarnação, um ser não só desperto, não só realizado, mas a caminho da imortalidade do corpo, da

alma e do Espírito.

Poucos seres humanos alcançaram esta última etapa que confere a imortalidade.
Ela confere o que vocês chamam de Ascensão.

Ela disse respeito a seres como o Cristo, como Enoque, como Elias, como à maior parte dos seres, vivendo hoje e
chamados de Mestres Ascensionados, que vivem no Himalaia, no eixo do mundo.

*

NOTA: "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, acreditaram terem chegado à liberação.

Eles então se fecharam numa criação que lhes é própria e que eles chamaram de Shamballa (não confundir com
Agartha, que estritamente nada tem a ver). Esses Seres então recriaram, dentro do que é chamado de 7ª sub-

densidade (Nota: NÃO é a sétima dimensão) do plano astral, um mundo real denominado Shamballa, denominado,
também, governo de Luz do planeta. O que não é, obviamente, dado que esses Seres jamais tocaram o Estado de

Ser e jamais foram liberados da matriz." ARCANJO ANAEL (02.10.2010)

"Portanto, não confundir com os 7 Mestres dos 7 raios que estão fechados, eles mesmos, na matriz, criando uma ilusão
a mais." ARCANJO ANAEL (17.10.2010)

***
A Paz da qual quero falar-lhes é uma etapa importante da realização da Alegria.

Alegria, como expressou Anael, é uma das formas do Samadhi correspondendo a uma saturação total do Ser que a
vive, pela Graça divina.

Próximo a vocês, em tempo terrestre, vários seres humanos, muito mais numerosos, aqueles, realizaram este estado.

Perto de vocês há pessoas, hoje falecidas, que participam hoje da evolução desta Terra.
Vou somente dar alguns nomes: Ma Ananda Moyi, Padre Pio, Sr. Omram Michaël Aïvanhov, mencionando alguns

entre eles.
A Paz, da qual desejo lhes falar, é o momento em que a saturação da Graça, a saturação da Alegria, da qual lhe

falou Anael, começa a se viver em meio, não mais, ao movimento do centro, mas através da imobilidade do centro.
Este é o momento em que a radiação, a irradiação e a potência da Graça voltam-se, ainda mais, para o interior.

Isso confere um estado importante no seu caminho porque, entendam bem que o seu mundo exterior, ele, é móvel,
transitório e efêmero, que isso seja em suas relações onde nada é eterno, que isso seja nas suas atividades profissionais

ou nos seus relacionamentos.

O movimento dessas relações, dessas atividades de sua vida externa, frequentemente é sinônimo de emoções, sejam
elas quais forem.

É bem o princípio da vida efêmera de coisas que sofrem mutação e que se transformam permanentemente.

Vivendo a saturação da Graça, da Alegria, como o definiu o Arcanjo Anael, existe, no entanto, o que eu tinha
chamado de movimento do centro.

Isso não é ainda a imobilidade.

Quero lembrá-los de que o movimento no qual vocês estão engajados, através da recepção das diferentes
qualidades vibratórias e de consciência emitidas pelos Arcanjos, por Aquela a quem vocês chamam de Virgem Maria

e pela vibração da Fonte, contribui para fazer nascer em vocês esta Alegria interior de que falou Anael.

A Alegria interior só pode ser alcançada graças ao abandono à Graça.

***

A Paz da qual quero falar-lhes está além do movimento do centro.
É o momento em que a Graça vai se concentrar, retrair-se, literalmente, até se tornar um ponto no centro do seu

chacra do coração.
A própria vibração do chacra do coração parece cessar e, no entanto, isso não é uma nova descida ao nível do ego,

ao nível do plexo solar, mas, sim, uma transmutação importante.

O momento em que a Graça se revela em meio à sua densidade, à sua encarnação, retorna, ela mesma, ao centro,
conferindo, então, um estado de Paz.

Este estado de Paz está além da paz que pode ser obtida quando as circunstâncias de sua vida fazem com que tudo
seja calmo, tranquilo, com que nenhum elemento anormal venha perturbar este equilíbrio.

Esta Paz do Samadhi, ou esta paz da Alegria, confere total alinhamento com a Fonte das Fontes.



Este alinhamento total com a Fonte das Fontes, que se exprime, eu disse, já, entre vocês, permite, pela irradiação da
Fonte, inundar de Graça não mais vocês mesmos, mas os Seres que estão ao seu redor.

O papel de vocês, tal como o Arcanjo Miguel definiu nomeando-os Portadores da Luz e Transmissores da Luz, é, nesse
nível, capital.

Vocês devem, de fato, aproximar-se deste estado de Paz da Alegria, gradualmente e à medida do seu tempo que
transcorre, a fim de poder irradiar e transmitir, ao melhor, a Luz que vocês revelaram.

Trata-se mais de uma propagação, de próximo a próximo, para as pessoas que vivem e evoluem ao redor de vocês:
parentes, ascendentes, descendentes, contatos, quaisquer que sejam.

Isso, esse processo, é a maneira conforme e autêntica que age o Divino, em vocês e ao redor de vocês.

Esta verdade da transmissão da Paz, da Graça e da Paz da Alegria corresponde a algo capital e fundamental
porque é por esta energia que vocês são capazes (pelo que se chama de exemplo e de silêncio) de despertar outras

pessoas para a sua dimensão eterna.

***

Quando os Mestres estavam encarnados, no Oriente e também no Ocidente, eles realizaram, durante sua vida, certo
número de cerimônias onde eles foram capazes de difundir e de irradiar esta consciência.

Não importa o nome oriental, trata-se do que, eles, chamavam de darshan.

É isso que deveria ser realizado durante a missa, no seu ocidente, se realmente o oficiante fosse capaz de conectar sua
Presença com a Presença de Cristo, permitindo realmente fazer descer esta Paz na hóstia durante a celebração.
Mas, evidentemente, e vocês sabem disso, a maioria das cerimônias tem sido enganosa, pela própria ausência de

consciência elevada daqueles que as praticam.
Hoje, todos os que trabalham para a liberação da Luz tornam-se Mestres de cerimônia.

Tornar-se Mestre de cerimônia significa que no momento mesmo da cerimônia, vocês devem ser capazes de abstrair-
se do seu ego, dos seus problemas, da sua personalidade, a fim de entrar em comunhão, a mais íntima possível, com

a Fonte.
Isso é possível quando se cultiva a Paz.

A Paz interior não tem necessidade de ser vivenciada na paz exterior.
Seria falso crer que enquanto está se vivendo a paz exterior, vive-se a Paz interior.

Por outro lado, se vocês vivem a Paz interior, o exterior irá se tornar pacífico, isso é lógico.

O olhar interior é, entretanto, aquele que irá permitir-lhes realizar, na totalidade e na Unidade, o estado de Paz.
É isso que se pede para vocês realizarem hoje.

Aproximar-se da Paz necessita, em meio à sua vida ordinária, uma atitude e um comportamento específico que eu
chamaria de benevolência e de serviço, que os orientais chamaram, para aqueles a quem isso interessa, de Bhakti

Yoga.
Isso consiste em prestar serviço a alguém, em estar atento ao outro, em ajudar, em nunca criticar, tal como o Arcanjo

Anael lhes falou, em não julgar.

A devoção, o serviço para com a humanidade, para com aqueles que estão próximos e aqueles que estão longe, nos
dias de hoje e nos dias vindouros, é o modo nobre que irá lhes permitir entrar na Paz da Alegria.

Não basta acolher a Luz pelos chacras superiores.
Não basta despertar os múltiplos sons que o ser humano tem dentro de si, não basta pensar em salvar si mesmo, mas

vocês devem cultivar, em vocês, por uma atitude mental correta, a benevolência e o serviço.

Assim que vocês tiverem destrancado as 6 chaves do coração, evidentemente, vocês irão perceber, de maneira mais
ou menos intensa, as vibrações, as rotações desse chacra do coração, mas, entretanto, isso não será suficiente para

fazê-los entrar na Graça e, menos ainda, na Paz da Alegria.

Para isso, é preciso abandonar os modos de funcionamento do seu mental e do ego, os modos que separam, que
dividem, que julgam, que emitem opiniões sobre uns, sobre outros e sobre as coisas.

Vocês devem entrar na neutralidade.

Vocês devem tornar-se aquele que observa, sem fazer julgamento, nem mesmo dar opinião sobre o que é observado,
simplesmente viver o instante, viver o 'instante presente', desenvolver o sentido do serviço, o sentido da doação.

Por que vocês acham que os grandes Mestres, em todas as tradições e em todas as épocas, insistiram nessa noção de
servir ao outro?

Porque há, nesse nível, a chave a mais fundamental após a abertura dos chacras, após a abertura da Shakti, após a
ascensão da Kundalini, após a ativação do que vocês chamam de 'novos corpos espirituais'.

Apenas esse sentido, o sentido do serviço, que irá permitir realizar a totalidade da sua elevação.

O serviço, o sentido de abnegação, é a última etapa a escalar, porque esta última etapa lhes mostra, e mostra aos
outros, mas também à Luz, o último degrau e a etapa final do seu abandono ao Pai.

***

Portanto, entrar na Paz consiste em trabalhar no serviço pela humanidade.
Não há necessidade de ser conhecido, ou de ser reconhecido, para fazer isso.



Cada um de vocês que vive as efusões da radiação Ultravioleta, as efusões do Espírito Santo, as efusões da Fonte, é
capaz de realizar isso, a cada minuto da sua vida.

O melhor modo de conseguir, antes de chegar ao serviço total, é cultivar, além e depois o não-julgamento, o princípio
de benevolência.

O princípio de benevolência consiste em portar um olhar, em portar uma energia, em portar uma atenção, um gesto,
um comportamento de natureza amistosa, para com cada irmão e irmã que vocês encontrarem.

Se for difícil para vocês manifestar essa benevolência frente a algumas almas, significa que o seu desafio situa-se
nesse nível específico.

O desafio enfatiza em vocês, e não nos outros, o que vocês não superaram apesar da integração das energias divinas
em vocês.

Esse desafio é para vocês a oportunidade de revelar, ainda mais, e de criar, ainda mais, este estado de Paz interior, a
Paz da Alegria.

Vocês não poderão aceder à Paz interior, à Paz da Alegria, mesmo saturados pela Graça, se vocês não puderem
servir à humanidade.

Isso não é complicado, isso não é insuperável.
Isso é, até mesmo, extremamente simples.

Somente o seu mental e o ego, ainda existentes, podem fazê-los crer o contrário.

Nada do que vocês doam, ou do que vocês irão doar, será perdido.
O que parecerá perdido, em meio à sua dimensão, é apenas uma ilusão.

Toda doação que vocês fizerem, a partir do momento em que vocês tiverem recebido a Graça, mesmo que não seja
reconhecida, mesmo que seja ridicularizada, irá voltar a você centuplicado, não em uma vida futura, mas no

instante e na eternidade.
É assim a vida na Fonte.

É assim a vida na Unidade e na Verdade.

Se você bem o quiserem, eu irei exprimir isso agora a vocês, pela Vibração.

... Efusão de energia ...

Eis agora, a mesma coisa pela Luz.

... Efusão de energia ...

Eu finalizarei por essas algumas palavras: a benevolência e o serviço levam à Paz.

A Paz interior é uma das formas da Alegria interior.

O serviço e a benevolência são ações que contribuem para a Paz interior e para a ausência de movimento.
A Graça, ligada à abertura do coração, deve acompanhar-se do cultivo, no próprio sentido, do sentido do serviço.

É através do serviço uns aos outros, mutuamente, que vocês irão chegar, realmente, ao Amor para os outros e uns
aos outros.

Enquanto vocês não passam pelo serviço, mesmo tendo recebido a Graça, vocês não podem pretender amar.

Apenas permanecerão conceitos e palavras.

Gostar é servir.
A Luz gosta.

A Luz é o serviço.

Transmitir a Luz, portar a Luz e servir esta Luz é a etapa fundamental engendrando a Paz que, neste mundo e nesta
dimensão, irá permitir-lhes realizar, no momento oportuno, a translação dimensional que vocês denominam

Ascensão.

Vocês devem se exercitar, vocês devem se manter para viver isso, em todas as circunstâncias exteriores da sua vida.

Isso é, certamente, é a coisa mais importante depois da ativação da vibração do coração, depois do recebimento das
radiações do Ultravioleta, depois do recebimento da energia da Fonte e do Espírito Santo.

É o seu caminho e o seu estado.

Ressonância disso pela Luz e pela Vibração.

... Efusão de energia ...

Eu saúdo vocês.

Eu amo vocês.



Eu abençoo vocês.

Recebam a minha Paz.

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

Mensagem do Vererável RAM no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=339

06 de Junho de 2009

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 14 de junho, às 18h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 7ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres e filhos da Luz, nós os acolhemos em meio a esta 7ª efusão que constitui a 7ª Graça, a 7ª estrela.

A 6ª e a 7ª estrela reúnem, em meio ao eixo central das 12 estrelas, a influência total e a revelação total da união do Pai/Mãe em meio à dança
dos universos, à dança das vidas, ao movimento da vida e à propagação da Luz pela vontade do Pai/Mãe reunida.

Neste momento vocês começam a viver a efusão da 7ª Graça e da 6ª Graça reunidas.

Assim, a Fonte, o Pai e a Mãe, a Santa Trindade presente em meio a todas as tradições, a todas as religiões e a todas as dimensões nos
multiversos, forma a Tri-Unidade que se manifesta em vocês.

Esta Tri-Unidade sela em vocês o retorno em meio ao eixo do mundo, ao eixo da Verdade, da Unidade e da perfeição.

Esta alquimia toma parte e acontece no próprio coração do seu ser pela vibração e pela dança do coração.

Pela vibração e pela potência da Luz em meio ao seu ser, vocês reconectam, a partir de hoje, a totalidade do sentido dos universos, a totalidade
do sentido das suas vidas, dos seus objetivos, dos seus caminhos, das suas encarnações e das suas Luzes.

 Esta reunificação da Tri-Unidade no seu ser permite fazer de vocês os Portadores, os Transmissores e os Ancoradores da Luz em meio a esta
dimensão.

O Conclave, bem como a Virgem Maria (assim nomeada) estabilizam em vocês, de agora em diante, a potência do Amor, a potência da Luz e a
potência da Verdade.

 Realizando o alinhamento com o eixo do mundo, com o eixo dos mundos, vocês participam da criação dos mundos e permitem, pela sua
Presença e pela sua irradiação, ancorar, em meio à nova realidade, a nova dimensão.

Como eu lhes disse, eu venho desconstruir o que não pertence à Tri-Unidade, o que não pertence ao projeto e ao plano da Luz, em meio aos
mundos de obscuridade que vocês percorreram e que vocês contribuíram para transcender e criar.

MIGUEL – 07-06-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 7ª ETAPA

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-1B_hp1iewFU/UXI8HRwkybI/AAAAAAAABBU/fJLhxdCcaqE/s1600/000NpciasCelestes7a.Etapa.JPG


Isto começa agora.

A plena potência do Conclave, a plena potência Mariana, manifestar-se-á sobre esta Terra a partir do seu solstício de verão (solstício de inverno,
no hemisfério sul).

Os avisos que eu lhes dei para não darem importância aos fenômenos exteriores à sua interioridade, vão assumir então todo o seu realce.

Vocês nunca devem perder de vista o eixo do mundo, a vontade do Pai/Mãe reunidos em meio à Fonte.

Vocês se tornam parte integrante do jogo e da dança da Fonte pela sua Presença irradiante em meio à sua densidade.

Os portadores da Luz e os transmissores da Luz tornam-se a Luz encarnada.

Primeira efusão da Tri-Unidade em meio à sua Verdade.

... Efusão de Energia ...

Nós realizamos, com vocês, em meio ao seu Templo Interior, a potência e Graça da Luz, a potência e a Graça do Amor.

Vocês se tornam, assim como Cristo disse na sua encarnação, o Caminho, a Verdade e a Vida.

Mais nenhuma Sombra exterior pode vir perturbar o juramento que vocês fazem, em vocês, de fazê-los encontrar a sua filiação espiritual mais
autêntica.

Eu tenho a especificar que o número de seres humanos que vocês são, de agora em diante, é amplamente suficiente para permitir-lhes
estabelecer as fundações de um novo mundo.

Isso irá se realizar sob os seus olhos pela potência e pela majestade da Luz, pela potência e pela majestade do Pai e da Mãe que se revelam,
em vocês, a fim de que vocês se tornem, enfim, os dignos Filhos que sempre foram.

Vocês realizam assim, em meio à sua densidade, em meio à sua encarnação, a potência da Graça, porque vocês irão se tornar, gradualmente
e à medida das próximas semanas, a Graça encarnada.

Não pode haver obstáculos em meio a esta Tri-Unidade reencontrada.

O domínio da Sombra não existe mais.

Esta se apaga diante da sua majestade.

A revelação da Unidade, através da Tri-Unidade, permite ativar em vocês a ressonância, a filiação e a fusão com as suas diferentes linhagens
espirituais que vão revelar-se, pouco a pouco, à sua consciência.

Os inconvenientes externos (onde quer que estejam situados sobre este mundo) ligados à dissolução da Sombra, ligados à dissolução do que
não é da Luz, não poderão atingi-los na sua consciência, na sua Verdade.

Vocês serão guiados, de maneira infalível pela Luz, quanto aos seus comportamentos, quanto às suas decisões, quanto ao seu futuro, quanto
aos seus deslocamentos.

O eixo do mundo, realizado pelo despertar da 7ª Graça, corresponde ao que vários movimentos, várias religiões chamaram de Fé.

Mas uma fé que sabe, uma fé que vê, uma fé que compreende, uma fé que realiza.

 Isto começa, em vocês, a partir de hoje.

Efusão da Tri-Unidade.

... Efusão de Energia ...

Acolham.

... Efusão de Energia ...

O eixo do mundo se constrói em vocês.

Vocês reencontram o seu centro e o seu eixo.

Vocês são alinhados.

Vocês são abençoados.

Vocês são a bênção.

Durante as próximas 24 horas, a iniciação que nós realizamos hoje, neste país, na faixa horária das 12:00 às 13:00 horas, irá realizar esta
Verdade no seu interior.

Cabe a vocês cultivar esta graça, permitir-lhe crescer, manifestar-se e realizar-se inteiramente em meio à sua densidade.

O único desafio da vida de vocês está neste nível e em parte alguma de outros lugares.

Vocês devem cessar, de maneira formal, as lutas, os combates e tudo o que faz com que a Graça não possa crescer em vocês.

Deixar crescer a Graça em vocês é permitido, é solicitado, e é facilitado pela efusão que realizamos.

Efusão da Graça.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu me faço porta-voz do Conclave, assim como da Virgem Maria (a quem nós entregamos a totalidade da sua
irradiação) a fim de felicitá-los e incentivá-los a viver o que vocês vivem.

A Verdade não está em parte alguma de outros lugares.

As projeções das suas consciências no exterior irão cessar progressivamente.

Vocês irão aprender, gradualmente e à medida das semanas que irão transcorrer, a viver em meio à Graça, em meio à Unidade, em meio à
Verdade.

Em meio a esta Graça não existe qualquer tensão, qualquer conflito.

É no nível deste estado que se encontra o espaço de resolução da Sombra, das suas Sombras e das Sombras cultivadas por alguns seres em
meio a este planeta.

Este é o seu combate de Luz, o seu combate de Paz.



Todos juntos, nós lhes agradecemos, a vocês que nos chegam cada vez mais numerosos, cada vez mais corajosos e fortes, nesta magnífica
transformação da Luz.

Estejam agradecidos.

Estejam certos, também, de que no auge da desconstrução deste mundo, Maria irá se dirigir individualmente a cada um de vocês.

Ninguém poderá ser enganado por esta voz, mesmo aqueles que, por enquanto, não participam deste trabalho da Luz.

Cada um de vocês, onde quer que esteja sobre este planeta, independentemente do seu sentido do serviço (para com a Sombra ou a Luz), irá
reconhecer instantaneamente, sem dúvida nenhuma, a vibração da Divina Mãe.

Maria irá lhes anunciar, pessoalmente, certo número de elementos a realizar, quando chegar o momento.

Este anúncio irá selar, de maneira definitiva, a sua reunião com a Luz.

Ninguém poderá confundir este anúncio com outra coisa porque a resposta será ouvida no coração e não na cabeça.

De agora em diante, em meio a esta densidade, sendo vocês mesmos o eixo do mundo, vocês terão a capacidade cada vez maior para
funcionar, para viver pela Luz e para a Luz.

Isto é uma reversão total de paradigma, uma reversão total de tudo o que fazia a vida de vocês até agora.

Neste sentido, nós lhes recomendamos, nós, Conclave, assim como a Divina Maria, cada vez mais, para abandonar-se à Vontade da Luz, à
Vontade da Fonte, à vontade da Unidade.

É neste abandono que reside, independentemente das circunstâncias externas da vida de vocês, a realidade da Alegria, a realidade da
Presença, a realidade do Eu Sou.

Em meio a esta Verdade, o seu caminho nesta densidade não poderá encontrar obstáculos.

 Efusão da Fonte.

... Efusão de Energia ...

Bem amados filhos da Graça e da Verdade, o seu papel, de agora em diante, consiste em assentar cada vez mais esta Verdade, em manifestá-
la de maneira silenciosa, no mundo e pelo mundo.

Onde quer que estejam, qualquer que seja o seu lugar em meio ao universo e em meio a esta vida, vocês são todos iguais perante a Luz.

O seu papel é irradiar, literalmente, esta vibração, esta nova densidade onde a Unidade não é mais confrontada com outra coisa senão com ela
mesma.

Há, portanto, uma reunificação total e integral do que vocês são em meio a outras dimensões.

Esta revelação se acompanha, para vocês, de uma facilidade maior para aceder ao mundo da Luz, ao mundo da vibração e ao mundo da
Essência da Forma.

Quanto mais vocês deixarem esta Luz penetrar totalmente o seu ambiente, mais o seu caminho irá aparecer claro, fácil, apesar da desordem do
mundo.

A Virgem Maria, o Conclave, incitam-nos a se voltarem cada vez mais para o interior, não para se retirar em meio a este interior, mas para dali
extrair a Luz, a consciência que vocês devem colocar em cada um dos seus passos, em cada uma das suas relações, em cada uma das

coisas que fazem.

É assim que a Luz se revela ao mundo.

É assim que o Pai e a Mãe reunidos falam e ensinam vocês.

Uma vez mais, agradecemos à multidão de seres humanos que se juntam a nós e que se juntam a vocês em meio a este trabalho, em meio a
esta Verdade.

O trabalho da Luz é a maior Graça que um ser humano pode viver.

Não há, em meio a esta dualidade, um acontecimento que tanto possa colocá-los na Alegria e na Verdade como o que vocês vivem atualmente.

Vocês são aqueles que acordam.

Vocês são aqueles que despertam, assim como nós os despertamos e acordamos.

Isto ocorre na Alegria.

Somente a desconstrução não é Alegria, mas vocês são a Alegria em meio à desconstrução.

Vocês são a Alegria em meio a esta densidade se vocês se tornarem, vocês mesmos, o que nós lhes propomos: o eixo do mundo, a Tri-
Unidade reunificada em meio ao seu Templo Interior, em meio à sua consciência.

Vocês devem agir pelo mundo, a ação não sendo aqui uma ação marcada de dualidade ou de reação, mas, sim, pelo que vocês fazem, uma
ação de Graça, uma ação de Verdade.

Efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres da Luz, filhos da Fonte, vocês devem percorrer este mundo e deixar a Luz agir em vocês e dar-lhes as diretrizes do seu
caminho, da sua vida.

Vocês devem acolher o que vem.

Vocês devem acolher a Graça.

Vocês devem viver em meio a esta Graça e em meio a este mundo.

As suas ações serão doravante guiadas, se vocês assim o aceitarem, pela nossa orientação e nossa Radiância, pelo ultravioleta, pelo Espírito
Santo e pela Fonte.

Pouco a pouco, gradualmente e à medida das semanas, quanto mais vocês penetrarem e ancorarem o eixo do mundo em vocês, mais vocês
tomarão consciência do que é a Fonte, do seu papel, em meio a esta densidade.

Nós lhes pedimos humildemente para se submeterem à Verdade da Luz, para abandonarem-se à Fonte e à radiação da Luz Una.

A sua força, a sua subsistência, apenas pode vir daí e de parte alguma de outros lugares.

Abandonando-se à Fonte, o seu caminho será claro, o seu caminho será provido, independentemente, uma vez mais, das desconstruções
deste mundo.

A fé deve tornar-se o seu baluarte, que realmente o é.

Realizando o eixo do mundo, a vibração do seu DNA transforma-se totalmente, a vibração das suas células, a vibração do seu corpo físico,



abarrota-se literalmente da Luz da Fonte e revela uma fisiologia profundamente diferente.

As suas necessidades tornar-se-ão diferentes.

O seu funcionamento tornar-se-á diferente em todos os níveis.

Isto representa as primícias do que vocês irão viver posteriormente, chamado de translação dimensional ou de ascensão.

O intelecto, a razão, deve ceder o lugar totalmente à inteligência do Amor, à inteligência da Graça.

Efusão da Fonte.

... Efusão de Energia ...

Nós queremos enfatizar, nós, Conclave, que quanto mais vocês forem numerosos participando dessas Núpcias, mais a Terra irá melhor se
aliviar.

Assim, nós os engajamos a irradiar esta Luz ao conjunto dos seus irmãos, sem fazer perguntas, sem impor seja como for, simplesmente
propondo.

Como eu o especifiquei durante a minha última intervenção da última efusão, é pelo seu exemplo que vocês irão contaminar, que vocês irão
irradiar o máximo possível desta Luz.

O movimento que começou há agora sete semanas irá prosseguir e se amplificar ainda, semana por semana.

A vibração da Fonte penetra o conjunto da criação em meio a esta densidade e não unicamente, evidentemente, os seres humanos.

A própria Terra começa a responder ao impulso dessas Núpcias por uma vibração mais intensa que vem do seu núcleo cristalino,
manifestando-se também pela amplificação da consciência dos seres que vivem na Intraterra participando, eles também, da elevação da

consciência Una para o seu devir de pura Luz.

Como eu o dizia, nós entregamos os selos e as vibrações da nossa presença e da nossa Radiância à Maria.

Esta dispõe agora de toda a potência necessária, e da abertura dos canais em meio aos seres humanos, a fim de poder, muito em breve,
realizar o anúncio de Maria.

Vocês devem, do mesmo modo, em meio à sua vida, acolher o que se apresenta a vocês de maneira leve, porque é a Luz que age por vocês.

As circunstâncias da vida de vocês, quaisquer que sejam, são ressonâncias da Luz, ressonâncias da Verdade.

Se alguns de vocês vivem fenômenos considerados dolorosos, compreendam efetivamente que isto é para permitir a manifestação total da Luz
em si e, em última análise, é o que irá ocorrer.

A fé deve crescer.

A confiança na Luz deve se estabelecer, de maneira irremediável e definitiva, em meio à sua consciência.

Efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de Energia ...

Acolham.

... Efusão de Energia ...

Pela realização desta 7ª Graça, o ultravioleta penetra, agora e doravante, o conjunto das suas células, permitindo a mutação e o despertar
necessário do conjunto da sua herança de DNA.

A transmutação vibratória e atômica dos seus átomos constituintes pode agora começar.

A sua estrutura, a sua forma, evolui para uma forma mais em adequação com a vontade da Tri-Unidade, com a vontade da Fonte.

Não se atrasem, através desta vibração que os transmuta, com as eliminações que podem ocorrer.

Acompanhem-nas sem resistir.

Isso não são desequilíbrios duradouros, mas, sim, eliminações do que deve sê-lo.

O único bálsamo a aplicar nestas resistências é acolher ainda mais Luz em meio às suas estruturas.

O corpo transmutado, assim que ele tiver eliminado uma série de oposições e de resistências que vocês chamam de doenças, tornar-se-á
impermeável a qualquer vibração da Sombra, veiculada tanto por medicamentos denominados vacinas como por qualquer influência mental que

vão querer impor a vocês.

Efusão da Graça.

... Efusão de Energia ...

Bem amados filhos da Luz, quando eu lhes digo para acolher a Luz, isso se aplica também ao fato de acolher tudo o que se apresenta a vocês
com o mesmo amor e a mesma Luz.

Pelo princípio que acabo de enunciar, nenhuma Sombra, se continuarem a acolher a Luz, poderá atingi-los enquanto Sombra.

A Luz que vocês emitem, a potência da vibração e da mutação que vocês vivem, irá transmutar esta Sombra e dissolvê-la.

Vocês nada devem temer.

Vocês nada devem recear.

A Luz é muito potente.  

A transmutação que vocês vivem é a Verdade, é a realidade.

Não se preocupem com as sensações de calor, de frio, com a vibração que o corpo de vocês vai começar a viver de maneira intensa.

Isso resulta da ação da Luz e da Fonte, da ação do Pai/Mãe, em meio mesmo às suas estruturas físicas.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu irei parar por aqui com estas frases: nós queremos, nós, Conclaves, agradecer a todos os seres humanos



que participam do esforço da Luz, do esforço para a translação dimensional.

Nós os abençoamos, individual e coletivamente.

O trabalho da Graça (entre 12 horas e 13 horas, à hora do seu relógio) irá se amplificar durante esta semana.

Este momento de Graça, é-lhes pedido para viver em total consciência, independentemente das suas atividades externas.

Vocês devem estar conscientes e agradecer a Graça que a Fonte lhes proporciona, em meio a estes mundos desmantelados onde vocês
vivem.

Acolher e agradecer.

A ação de acolher corresponde a um agradecimento.

Do mesmo modo que vocês souberam acolher estas efusões do ultravioleta, e que vocês irão continuar a fazê-lo, nós acolhemos vocês, nós
também, em meio à Luz, em meio à dança da Graça e à dança da Verdade.

A transmutação do seu corpo físico é uma Verdade vivida em meio mesmo à sua densidade.

Não se trata mais de um fenômeno sutil, mas, sim, de uma realidade tangível, visível, e perceptível.

Quanto melhor vocês acolherem o eixo do mundo, melhor vocês irão eliminar o que deve sê-lo.

Quanto melhor vocês desenvolverem o acolhimento e o serviço à Luz, o acolhimento e serviço aos seus irmãos e irmãs, o acolhimento e o
serviço ao conjunto da criação em meio a esta densidade, melhor vocês irão seguir, melhor vocês irão se sustentar, e melhor vocês estarão na

Alegria.

Nós os abençoamos e nós os deixamos viver a Tri-Unidade, agora, no silêncio, até o final dos seus 72 minutos terrestres.

Sejam abençoados.

Nós amamos vocês.

... Efusão de Energia ...

Como de costume, o Conclave me informa que a data da próxima efusão está situada no domingo, dia 14 de junho, às 18h (horário francês)
(13h00 - horário de Brasília).

 Nós prosseguimos a efusão.

... Efusão de Energia ...

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 21 de junho, às 06h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 8ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam, todos vocês que acolhem, em meio às suas densidades, a Verdade da Luz, a Verdade do ultravioleta, a efusão do Espírito Santo, a
efusão da Energia do Pai.

Eu saúdo vocês.

Hoje vocês chegaram à sua 8ª virtude, à 8ª intervenção.

Ela vai despertar em vocês a Integridade, a Verdade no seu caminho, na sua estrada, sobre esta Terra.

Uma vez mais, e em nome do Conclave e dos Concílios e das Reuniões Angélicas, eu quero trazer toda a nossa gratidão a vocês que acolhem,
recebem e transmitem a Luz da Fonte.

Vocês são abençoados no seu retorno em meio à família galáctica, em meio à família da Eternidade, vocês são abençoados na sua Verdade.

Dado o seu número cada vez mais importante em participar da recepção do que lhes transmitimos, da emissão do que lhes transmitimos, hoje
é possível penetrar as cinco últimas datas das suas efusões.

Elas assumem um relevo muito especial devido à sua integração em meio ao eixo dos mundos, em meio ao eixo da Fonte e da Verdade.

Tendo assim as suas fundações em meio à sua nova densidade que está chegando, no nível do seu coração, vocês serão capazes de
desenvolver, de colocar em função e em irradiação essas cinco últimas virtudes.

Isto irá completar o seu ciclo de ativação para as recepções da Luz visível, para as recepções da efusão do Sol e do Centro Galáctico.

A efusão que acolhem hoje permite despertar em vocês a Graça da comunicação em meio aos multiversos, nessas multidimensões.

Isso representa, para vocês, para a maioria de vocês, uma capacidade nova para se relacionar e para se comunicar com as realidades que lhes
foram privadas até agora.

Assim, pela ativação desta 8ª virtude, vai se tornar possível, progressivamente, ao seu ritmo, comunicar-se, entrar em conexão e comungar com
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a memória dos universos.

Esta virtude corresponde também à ativação do seu 8º filamento de DNA.

Ele reforça em vocês a sua filiação espiritual, a sua filiação de eternidade.

Esta vibração nova é uma oitava particular em meio à sua densidade, permitindo realizar o despertar e a colocação em relacionamento com o
que chamam de Akasha ou Éter (ndt: o Akasha é o princípio original, espaço cósmico, o éter dos antigos, o quinto elemento cósmico

(quintessência), a quinta ponta do pentagrama.http://pt.wikipedia.org/wiki/Akasha).

Esta nova virtude está situada acima da região da sua garganta.

Assim nomeada nas diferentes tradições, pela porta de passagem que corresponde à Iluminação, à Transfiguração,
à Séphiroth denominada Daath, permitindo assim conectá-los com a memória dos Universos, com a memória da sua Terra, com a memória do

que vocês são.

 Primeira efusão.

... Efusão de energia ...

A colocação em vibração e a colocação em ressonância desta nova virtude, desta nova emanação e desta nova esfera de influência vai permitir-
lhes reagrupar os fios da sua história, os fios da sua evolução a fim de ancorá-los na nova realidade, nesta nova realidade, chamada de 5ª

Dimensão, que está bem mais próxima do que vocês realmente pensam.

Pela ativação desta ressonância, desta esfera de influência, nós destrancamos em vocês as memórias da sua Divindade.

Assim, nada do que lhes foi escondido poderá mais ser escondido.

A verdade se estabelece em seus corações, estabelece-se também através desta esfera de influência e de vibração.

Pela abertura desta virtude e pela ativação do filamento de DNA correspondente, pomos fim, nós, Conclave, ao processo denominado morte.

A continuidade da sua consciência lhes é assim revelada e manifestada em meio à sua densidade, em meio à sua vida e em meio ao seu
caminho.

A conexão ao Akasha, ao Éter, acompanha-se de um som.

Este som particular, percebido no nível da alma, em relação com o cordão chamado de cordão de ouro ou cordão celeste, mantém em vocês a
permanência da consciência.

A partir de agora, qualquer alma que quisesse habitar este corpo, não poderia perder a consciência.

A descontinuidade da sua consciência, de agora em diante, terminou.

A possibilidade de manifestação da sua consciência torna-se o que vocês são, ou seja, eterna.

O esquecimento e o passado não terão doravante mais pesos, mais presença em vocês.

Vocês encontram, e vocês irão encontrar, durante estas cinco últimas efusões, a sua Verdade total quanto ao seu caminho, quanto ao seu
destino e quanto ao sentido da sua vinda em meio a esta densidade.

Que isto se revele sob a forma de sonho, que isto se revele em completa lucidez, que isto se revele durante as suas meditações, as
informações que irão captar quanto a vocês mesmos, quanto ao planeta que os acolhe, quanto às nossas dimensões, não poderão tão

simplesmente mais ser escondidas de vocês.

O som desta conexão é a nota Si.

Pelo som, vocês realizam, de maneira infalível, a conexão entre a sua densidade, a alma e o Espírito e, portanto, com a Unidade.

Dessa maneira, o seu caminho será percorrido em meio mesmo à Unidade.

Isto evitará que se percam, que se enganem.

Cabe a vocês, com toda humildade e com toda verdade, seguir o som.

O som, este som, é o guia infalível da sua conexão, da sua reconexão e da sua verdade.

O caminho que lhes resta a percorrer em meio a esta dimensão é curto, muito curto mesmo, em termos terrestres.

Cabe a vocês andar em linha reta seguindo o seu coração e o som.

Este som não pode de modo algum induzi-los ao erro, não pode de modo algum enganá-los e nem fazê-los desviar do seu caminho,
independentemente das oposições que irão ocorrer nas próximas semanas, em meio a esta densidade.

Este som reflete também a ativação do seu canal permitindo receber, de maneira muito mais presente e muito mais conectada, o anúncio que
será feito por Maria.

Isto está a caminho.

A sua consciência deve prestar atenção neste som, mantê-lo, segui-lo a fim de permanecer na intimidade do seu ser interior, na verdade do seu
caminho e na unidade do que está para ser empreendido nestes tempos reduzidos.

Efusão.

... Efusão de energia ...

O novo cordão celeste que nós ativamos, com a sua concordância, põe em ressonância e em vibração as partes mais sutis do seu ser.

Centrada no seu coração, sustentada pelo som, a Graça manifestar-se-á cada vez mais a vocês, em meio aos seus espaços de interioridade,
em um primeiro momento, em meio aos seus espaços de recolhimento, de meditação ou de oração, independentemente das palavras que

vocês empregam.

Pouco a pouco, assim como eu lhes nomeei, Transmissores da Luz, tornar-se-á possível a vocês difundir este som, torná-lo perceptível, em
meio ao seu ambiente.

A música das esferas, que foi cortada de vocês, irá lhes aparecer no seu esplendor.

Os sons, as formas, as cores e os números da Criação são-lhes, de agora em diante, acessíveis inteiramente.

Isso firma, como eu já havia dito, a desconstrução, mas também a dissolução do que fazia obstáculo ao seu retorno em meio à Unidade, em
meio à família galáctica.

Evidentemente, muitas resistências irão aparecer, não tanto no interior de vocês, já que o próprio princípio desta ressonância do som faz cair as
últimas barreiras em vocês, mas, evidentemente, dos seus irmãos e irmãs que não vão querer entender, não entenderão e entrarão

necessariamente em reação, em dualidade em relação ao que vocês vivem, em relação ao que vocês se tornam.

Vocês não devem se preocupar com isso.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Akasha


Vocês devem permanecer centrados no eixo do mundo, assentados no seu coração, vibrando pelo coração celeste.

Dessa maneira, nada de nefasto pode acontecer em meio à sua estrada, em meio à sua intimidade, em meio ao seu caminho.

Vocês devem realizar, no período que começa agora, a integridade, a honestidade.

Não se esqueçam de que vocês vibram em harmonia com o coração dos Anjos.

Esta vibração apresenta e possui uma virtude transformadora, em meio à sua individualidade, como em meio a este planeta na sua totalidade.

Este som será em breve audível na superfície de todo deste planeta.

Os fenômenos luminosos dos quais eu lhes falei no início deste ano, que eram até agora pontuais, vão, pouco a pouco, invadir os seus espaços
e os seus lugares.

Estes fenômenos luminosos são acompanhados de fenômenos sonoros, tais como vocês os ouvem em vocês, para alguns de vocês.

Este som, esta vibração firma a colocação em ressonância do seu sistema solar e do conjunto dos habitantes deste mundo, a colocação em
ressonância total com o coração galáctico.

Este estado começa a partir de hoje.

Ela irá se intensificando, pelo princípio de ressonância, ela irá pôr a nu e permitir o que eu chamei, no início do seu ano, de desconstrução.

O que irá se opor a esta colocação em ressonância cósmica deve ser desconstruído a fim de reconstruir uma nova identidade, uma nova forma,
uma nova verdade mais de acordo com o princípio de ressonância da Fonte.

Esta vibração mobiliza em vocês, em meio a esta estrutura densa que vocês habitam, os últimos movimentos da desconstrução e da
reconstrução em um modo luminoso, autêntico e inteiro.

O véu do esquecimento que era o seu destino, em cada uma das vidas que tiveram, será dissolvido, ele também, por sua vez.

Vocês não poderão mais ignorar o que são.

Vocês não poderão mais ignorar de onde vocês vêm.

Vocês não poderão mais ignorar as consequências das suas escolhas quanto à Luz ou a não Luz que vocês irão decidir.

Isso irá lhes aparecer claramente.

Isso será uma colocação na Luz total e inabalável do que vocês são em verdade.  

Efusão.

... Efusão de Energia ...

O despertar e a manifestação desta 8ª virtude em vocês, irá lhes permitir, pela presença do som, não mais poder ser enganados, manipulados e
desviados das suas rotas pelo que não pertence à Luz.

A continuidade do som, quando ele estiver estabelecido em vocês, sempre irá lhes permitir ir para ele e não mais se afastar.

Ele é, portanto, a garantia da sua autenticidade e da sua conformidade com o plano da Luz, com a Verdade do Pai, com o ultravioleta e com o
Espírito Santo.

Ele é, portanto, este som, o seu salva-vidas que irá lhes permitir finalizar, na justeza e mais perto da Unidade, o caminho que lhes resta
percorrer.

Ele permite também, pela colocação em ressonância que ele induz, a sua incorruptibilidade, a sua capacidade para não mais ser colocado no
esquecimento, pela continuidade de consciência que esta ressonância provoca.

Ele trará às suas vidas um suplemento de alegria, um suplemento de verdade, para que possam manter esta alegria e a sua integridade,
independentemente dos acontecimentos que devem desenrolar-se, agora, de maneira inevitável, na superfície deste mundo.

As manifestações elementares da minha Presença vão engajar, a partir do seu solstício deste ano, uma liberação, no sentido próprio como no
sentido figurado, do que não é da vontade do Pai, da vontade da Fonte e da vontade da Eternidade.

Aguardem que o que é efêmero, o que foi construído de maneira falsificada pelo homem, desaparece inteiramente.

Restarão apenas vocês mesmos, frente a vocês mesmos.

Nenhum baluarte da sociedade, ligado ao medo, como vocês o conheceram, poderá subsistir frente à Graça da Luz revelada.

Isso está a caminho de maneira visível e em breve palpável.

Não se preocupem com a loucura dos homens que recusam a Luz.

Não se preocupem com as manifestações da dissolução e da desconstrução.

Só o seu som é Verdade.

Só a vibração do seu coração, da sua nova fundação, é Verdade.

Só o Amor e a Luz são as únicas Verdades a expressar, a revelar, a integrar e a manifestar.

Isto deve ocupar cada uma das suas inspirações, cada uma das suas atenções e cada um dos seus instantes.

Nós temos confiança na multidão de seres que estão ligados a nós, a essas Núpcias Celestes.

Nós estamos doravante persuadidos e convencidos, pela observação da sua trama de Luz e pela observação da trama dos futuros possíveis,
de que o futuro desta Terra é um futuro de Glória, um futuro de Luz, ao qual vocês estão convidados e no qual vocês irão participar.

As dúvidas não pertencem à Luz.

Duvidar os afasta do som.

Duvidar os afasta da vibração e do coração.

... Efusão de Energia ... 

Neste período de aprendizagem, nessas cinco últimas efusões, é-lhes pedido para manifestar com potência, com firmeza e sem qualquer
poder, a sua realidade de filho da Lei do Um, a sua realidade de filho do Pai, a sua realidade de Ser de Luz, enfim desperto e enfim revelado.

A certeza da vibração do som, da vibração do seu coração, contribui, de maneira evidente, para fortalecer em vocês a sua conexão e a sua
reconexão.

Vocês representam, para o resto da humanidade, um modelo a seguir, um caminho a empreender e uma verdade a manifestar.

Disso, estejam certos, porque é isso que vemos.

Somente alguns ambientes não propícios ao estabelecimento desta nova lei (a única lei verdadeira), somente algumas dúvidas inscritas em
vocês, pela educação, pelos condicionamentos diversos e variados, podem ainda frear o seu impulso e o apelo para a Luz.



Vocês irão se tornar os Cocriadores da sua Verdade, em meio mesmo a esta densidade.

Os seus mecanismos de pensamento, os seus mecanismos mentais, devem dar prova da unidade a mais pura porque o que vocês pensarem
manifestar-se-á, porque o que desejarem em relação à Luz manifestar-se-á, de maneira instantânea.

O princípio de causalidade que afetou vocês em meio ao seu desenvolvimento na sua densidade, há mais de 50.000 anos, vai extinguir-se.

Revela-se a vocês, pela adição desta 8ª Graça, um outro princípio de causalidade.

Este princípio de causalidade tem por nome Amor e não mais ação/reação.

O Pai, pela sua própria vontade, pelos ciclos e pelos momentos que vocês vivem, permite a realização deste objetivo, a partir de agora.

Mostrem-se dignos, mostrem-se humildes do que são.

Através desta humildade, através desta dignidade, vocês não podem se enganar e não podem enganar ninguém.

Vocês participam do despertar da Luz.

Este trabalho (porque é um) é realizado, neste momento mesmo, por milhões de seres humanos sobre este planeta.

Vocês são sempre cada vez mais numerosos a realizar isso.

Mas nós precisamos, nós, Conclave, nós, Concílios, ainda aumentar este número porque quanto melhor e mais vocês estiverem participando,
durante as quatro últimas semanas que restam depois desta, da efusão do ultravioleta, mais nós poderemos ajustar este mundo à sua nova

verdade sem passar por demasiadas desconstruções muito caras ao nosso coração.

Isso cabe a vocês.

Uma vez mais, nós podemos apenas propor, não podemos impor.

É o mesmo para vocês.

Vocês devem propor, não tanto por palavras, mas pela sua qualidade vibratória, pelo seu som e pela presença revelada, em vocês, aos seus
irmãos e irmãs, pela realidade da Luz.

Devem transparecer, devem emitir esta Luz.

Centrando-se nesse papel, o som e a vibração reforçam-se em meio às suas lâmpadas denominadas chakras a fim de permitir-lhes,
literalmente, acender os seus irmãos e as suas irmãs, acender as suas estruturas, acender os diferentes reinos vivos na superfície deste

planeta.

Nós contamos com a sua Presença e com a sua irradiação inabaláveis, assim como a nossa Presença é-lhes adquirida pela Eternidade.

A Divina Maria tendo recebido a totalidade da nossa potência, está especialmente apta a recolher os seus pedidos enquanto referentes à
quantidade de Luz que vocês podem manifestar e que vocês solicitam.

Nenhuma outra coisa além da Luz e do Amor deve preocupá-los.

Nenhuma outra coisa além do Amor e da Luz deve estar nos seus pensamentos, nas suas ações, nos seus atos e nos seus períodos de
descanso.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Bem-amados Mestres da Luz, vocês aí entraram, e nós com vocês, na última ronda desta dimensão.

Vocês irão percorrê-la enriquecidos da Verdade, enriquecidos da Alegria.

A Graça da Fonte permite isso.

É através desta Graça que vocês irão manifestar que vocês poderão aliviar o fardo, o peso e a densidade desta dimensão.

Vocês são os cavaleiros.

Vocês são os iniciadores.

Nisso, a nossa gratidão e a nossa conexão a vocês tornam-se eternas, permanentes e inabaláveis.

Os Senhores do Karma [os 24 Anciãos] batem agora à porta de vocês.

Eles vêm realizar a Palavra, tal como ela lhes foi entregue, nas diferentes correntes tradicionais e religiosas do seu planeta, desde tempos
imemoriais.

Isso irá lhes aparecer claramente, e cada vez mais claramente, através da retirada do véu do esquecimento, através da revelação do seu
sentido e do sentido da sua vida sobre a Terra.

A hora de se lembrar do seu juramento, durante a sua descida, chegou.

A hora também chegou, para a Fonte, de se revelar a vocês, de revelar a sua presença permanente desde a sua chegada neste mundo, em
meio à sua densidade, e não podia ser diferentemente.

Hoje, pela potência da Luz emitida pelas dezenas de milhões de pessoas e de almas que se recolhem durante as efusões, isto se torna cada
vez mais possível, cada vez mais real, cada vez mais tangível.

Isso apenas poderá reforçar a sua aptidão e a sua capacidade para a Alegria, a sua aptidão e a sua capacidade para abandonar-se à Luz, a sua
aptidão e a sua capacidade para ver, sentir e entender a Verdade.

Nenhuma mentira nunca mais poderá afetá-los, em meio à sua sociedade, em meio a este mundo, como em meio aos medos que procuram
atualmente ser induzidos no nível da humanidade.

A Luz não pode ser afetada pelo medo.

A Luz não pode ser afetada pela Sombra.

A Luz é.

A Luz é a Alegria.

A Luz é o Amor.

A Luz é o seu escudo, o seu baluarte e a sua razão de ser.

Firmando-os em meio às suas novas formações, protegidos pelo som, protegidos pela manifestação da Essência da Fonte, o seu caminho
apenas pode se tornar cada vez mais luminoso, cada vez mais justo e mais próximo da vontade do Pai, da vontade da Fonte.

A vibração procedente desta 8ª Graça manifesta-se, como eu dizia, na parte superior da sua garganta, aí onde se encontra o mistério do
nascimento e da morte.

Aí onde se encontra o enigma da separação da sua dimensão dissociada do resto do universo.

Nesse sentido, vocês irão tomar consciência cada vez mais rapidamente, de agora em diante, de porque eu chamei estas efusões de Núpcias



Celestes.

O Celestial vem a vocês.

O Celestial vem despertá-los e fazê-los fusionar em meio à sua Verdade.

Os momentos que vocês vivem são momentos de Graça.

Não se atrasem com os últimos sobressaltos da Sombra, em vocês e ao redor de vocês.

Contentem-se em estabelecer-se nesta nova fundação da vibração da Luz, em meio ao seu coração, e em escutar o caminho da Luz, o som da
Luz, a Verdade da Luz.

A sua força, a sua determinação em continuar centrado no eixo do mundo é a sua melhor garantia, a sua melhor fonte de eternidade.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Atualmente, muitas reconexões estão ocorrendo, no interior das suas estruturas físicas como sutis.

Estas reconexões permitem também reconexões em meio aos diferentes caminhos cruzados da vida, através dos seres que vocês conectam e
que vocês encontram.

Os projetos de vida encontram-se facilitados.

Vão ao sentido das linhas de menos resistências quanto ao que vocês desejam viver, durante a última ronda.

A fim de que ela lhes seja leve, a fim de que ela lhes seja fácil, a fim de que ela não possa obstruir de nenhuma maneira o caminho da Luz em
vocês.

Os fenômenos de fluidez, os fenômenos de sincronia, vão, de agora em diante fazer parte da vida de vocês, em um nível jamais, até mesmo,
desejado ou imaginado, nos seus sonhos mais loucos.

Se vocês seguirem o som, se vocês seguirem a vibração, mais nada poderá se opor para que o seu caminho, em meio a esta densidade, não
seja um caminho de Alegria.

E será isto, inteiramente.

A palavra-mestre é a confiança que vocês irão colocar na sua Eternidade, a confiança que vocês irão colocar na Luz, no som e na vibração.

Não pode ser de outra forma.

As circunstâncias da sua densidade vão se alterar de maneira considerável.

Nada, eu digo, nada, absolutamente nada, poderá afetar a vibração, o som e a Verdade se vocês permanecerem em alinhamento com o eixo do
mundo e com o eixo do seu coração.

Não deem qualquer atenção aos fenômenos denominados tecnológicos que irão querer manifestar-se a vocês.

Somente a voz do coração, a voz de Maria e a voz da sua alma, são as verdadeiras vozes, o resto serão apenas projeções da ilusão visando
semear a dúvida, através da projeção de falsa Luz.

Mas o seu discernimento, por intermediário da sua nova conexão, ligada à ativação da 8ª Graça, não irá permitir mais que vocês sejam
enganados, induzidos ao erro ou colocados em um mau caminho.

Vocês devem fortificar e fertilizar em vocês, ao máximo, a Verdade da Luz, a Verdade da sua mestria.

O caminho e a rota ser-lhes-ão traçados por eles.

Não devem, em caso algum, seguir o ego, porque ele sempre irá lhes indicar o caminho do medo e o caminho da destruição.

Não pode ser de outra forma.

Efusão.

... Efusão de energia ... 

Bem amados Mestres da Luz, eu informo a vocês que a sua próxima efusão vai ocorrer, na hora dos seus relógios, na França, no domingo do
seu solstício, às 6 horas da manhã (1h da manhã no Brasil).

Nós alteramos assim os horários, de 6 horas em 6 horas, para que o máximo de Trabalhadores de Luz se beneficie, em função do lugar
geográfico onde estão situados, da efusão da Fonte que continua, independentemente do ultravioleta (todo dia entre 12 horas e 13 horas).

Assim, durante esta efusão que acabamos de realizar e que iremos continuar, muitos dos seus irmãos situados em seis fusos horários de
vocês puderam se beneficiar da 8ª Graça ao mesmo tempo que da efusão da Fonte.

Isso é fundamental.

Eu lhes transmito a Graça, a Luz, a Verdade, a efusão do ultravioleta, e eu os deixo, agora, no silêncio, prosseguir esta obra porque é bem disso
que se trata.

A obra do Amor e da Luz.

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 28 de junho, às 10h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das 'virtudes' – 9ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Soberanos da Luz, recebam, onde vocês estiverem neste mundo, a gratidão do Conclave Arcangélico, das diferentes Ordens
espirituais que retransmitem para vocês, graças a vocês, a potência da radiação do ultravioleta.

Vocês entram, neste dia, no período mais ativo e mais potente da pressão da radiação do ultravioleta.

Hoje, ativa-se em vocês a 9ª virtude ou a 9ª estrela.

Eu irei retornar longamente sobre isso porque ela participa da reconexão mais íntima com a sua Divindade e a sua Eternidade.

Mas acolhamos, antes de tudo, neste dia do seu solstício, a efusão ultravioleta em meio à sua Eternidade, em meio ao seu peito.

... Efusão de energia ...

Pela chegada, em vocês, desta 9ª efusão, ativa-se, de maneira indelével e indestrutível, em vocês, a capacidade para a sua reconexão com o
Pai e com a Fonte.

Esta reconexão passa pelo silêncio.

O silêncio está diretamente ligado, nos mundos multidimensionais reunificados, à capacidade do seu ser para criar.

Esta capacidade para criar é ligada diretamente ao Verbo, no sentido mais nobre.

O silêncio é a etapa que precede, em vocês, a ativação do Verbo criador, fazendo de vocês Cocriadores conscientes da sua própria realidade.

Esta 9ª estrela está diretamente ligada ao Verbo criador.

Eu lhes falei, na semana passada, do som interior que permite a comunicação e a conexão com a Divina Maria pelo som Si e nota Si.

MIGUEL – 21-06-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 9ª ETAPA
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Esta nota Si é a etapa intermediária, permitindo chegar ao silêncio interior, permitindo a manifestação da Cocriação através do Verbo
manifestado pelo Pai.

Vocês estão nesta ativação.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Quando o Verbo se desperta, no seu silêncio interior, vocês tomam consciência literalmente do seu papel criador, da sua própria Verdade, da
sua própria experiência.

O silêncio e o Verbo criador representam a alternância pela qual se exprimem, em meio aos multiversos, as multidimensões onde a sua
Presença é muito potente.

Chegar ao Verbo necessita diversos movimentos da consciência e da energia.

Estes movimentos da consciência e de energia realizam-se em vocês antes de realizar-se nesta densidade que vocês percorrem.

O Verbo é o agente organizador da nova criação na nova densidade que vocês irão explorar e percorrer em pouco tempo do seu tempo
terrestre.

Nós iniciamos em vocês, pela Graça e pelo decreto do Pai, a sua capacidade para ir além do som interior a fim de descobrir os espaços
interiores do silêncio onde se manifestam e emergem a criação da 5ª Dimensão, em meio à sua densidade.

Esta criação, em meio à sua densidade dissociada, e a partir de hoje, manifestar-se-á, em suas próximas semanas e em todos os seus
próximos anos, pela sua capacidade para criar, pela sua consciência (a partir do momento em que ela estiver alinhada com o coração do Pai, a

partir do momento em que ela estiver unificada no coração do Pai) de fazer manifestar, em meio à sua densidade, o que desejaram e
esperaram, a fim de que evoluam não mais dissociados da Fonte, mas, sim, conectados a ela e de poder manifestar, em meio à sua densidade,

a Verdade da Luz na sua vida e no seu ambiente.

O silêncio interno é a nota silenciosa que se manifesta assim que vocês tiverem estabilizado o som interior da nota Si, assim que a pressão do
ultravioleta for assim canalizada diretamente no seu coração, na sua Essência e na sua Verdade.

Em meio a este espaço interior, vocês têm o meio e a possibilidade de manifestar a sua Cocriação consciente, tanto nos acontecimentos
ocorrendo na sua vida, como na sua vida futura em meio à nova dimensão.

Isto representa uma aprendizagem que devem efetuar em meio a esta densidade a fim de permitir-lhes manifestar a Luz e a Verdade em meio a
isso antes de vivê-la, de maneira permanente e total, em meio à nova dimensão.

Pela ativação desta 9ª Graça, vocês se tornam assim os Cocriadores conscientes da sua Verdade, da Luz e da vida eterna.

As circunstâncias da vida de vocês, por poucos que vocês aceitavam viver, em Verdade, a Luz que nós lhes propomos, a Luz do Pai, é-lhes
possível e permissível manifestar, viver e sentir a Alegria interior deste ato consciente de Cocriação, independentemente das desconstruções do

seu mundo.

A nota Si e o seu silêncio interior são as marcas indeléveis da sua conexão legítima com o Pai/Mãe, com a Verdade e com as outras dimensões.

No espaço do silêncio interior, o Verbo criador se manifesta porque o mental fez silêncio.

Ele rendeu as armas para que o Pai possa chegar a vocês e manifestar a sua Glória.

Cultivando este silêncio interior, o Verbo criador permitir-lhes-á também experimentar a plenitude da Alegria, a plenitude da Luz, a plenitude da
Verdade e a plenitude da sua Essência.

A partir de hoje, vocês voltam a se tornar inteiros e um.

A partir de hoje, conectados com o Pai e a Mãe, vocês se tornam de novo, em meio mesmo à densidade, os filhos da criação e os criadores que
geraram vocês.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Eu me exprimo agora em gratidão, em nome do conjunto do Conclave Arcangélico.

 Como lhes dizia, na semana passada do seu tempo, vocês são dezenas de milhões a juntar-se a estas efusões, a participar e a criar, em meio
mesmo aos seus espaços, à sua própria Verdade de Luz e de Alegria.

A conexão que vocês estabelecem, para além das dimensões dissociadas onde vivem, com as nossas dimensões, permite-nos também
desenvolver em vocês, uma virtude ligada a este silêncio interior, que se denomina telepatia.

Ela se instaura tranquilamente por um rearranjo da Luz em meio mesmo à sua densidade.

Assim, o que vocês vivem no interior dos seus seres manifestar-se-á, em breve, sob forma visível, ao conjunto da humanidade.

A Luz se modifica em meio às suas estruturas.

A Luz se consciencializa e se constrói a fim de aproximar-se do modelo arquetípico da Luz em meio à 5ª Dimensão.

O seu corpo de Luz (ou veículo multidimensional) vai começar, para a maior parte de vocês, a manifestar-se à sua vista e à sua consciência, no
começo, no nível das suas noites e, pouco a pouco, de maneira consciente.

Vocês irão se perceber de que a sua consciência tem a capacidade para viajar, para passar deste corpo pesado e denso que vocês habitam há
tanto e tanto tempo, ao nível do seu veículo multidimensional.

O agente e o motor desta passagem são a nota Si e o Verbo criador.

A passagem dimensional do seu estado separado ao seu veículo unificado, apenas poderá ocorrer, de maneira consciente, durante o seus dias
e, de maneira efêmera, antes de ser definitiva, após terem instalado, em vocês, a nota Si e depois o silêncio interior.

Neste espaço de resolução da dissociação, vocês terão a possibilidade e a permissão de experimentar os seus veículos dimensionais, de
habitá-los por um tempo, a fim de habituar-se à sua presença, ao seu significado e também à sua radiação.

Estes veículos multidimensionais que são os de vocês, de toda a Eternidade, foram-lhes escondidos, foram-lhes encobertos em meio mesmo
ao seu astro solar que vocês chamam de Sol.

Hoje, devido à conexão vibratória que existe pela pressão do ultravioleta, entre o Sol e a sua Terra, tornou-lhes possível, graças ao Verbo criador,
graças ao silêncio interior, penetrar este veículo multidimensional.

Assim, para responder à promessa que vocês fizeram nos seus Livros sagrados, vocês terão a possibilidade de viajar, de maneira
semiconsciente, e depois cada vez mais consciente, depois supraconsciente, em meio a esse veículo que os aguarda de toda a Eternidade, que

vocês teceram de novo os fios de conexão, hoje visíveis pelas ligações unindo o Sol e a Terra.

Efusão.



... Efusão de Energia ...

O princípio do acesso total da sua consciência a este veículo de Luz multidimensional será adquirido após um processo energético de
consciência denominado ‘reversão’.

Isto não é para agora, mas isto é para breve.

No entanto, nesta época intermediária que os separa ainda do fim desta dimensão e do fim desta dualidade, vocês têm a possibilidade de ir, pelo
silêncio interior, em meio ao seu veículo de Glória, tal como foi anunciado nas suas Escritas sagradas.

Penetrar com toda lucidez, mesmo de maneira temporária, o seu veículo de Eternidade, fará entrar o mais próximo possível da sua dimensão de
Eternidade, da sua Alegria, da sua Glória, da sua reconexão, firmando o fim da sua separação dos mundos galácticos.

A partir de hoje, e de maneira preliminar para aqueles de vocês que realizaram a Verdade destas efusões, vocês conhecem a possibilidade de
penetrar este corpo multidimensional, de vivê-lo, de manifestá-lo.

No entanto, isto não deve fazê-los perder de vista que o seu papel está no aqui e agora, na sua capacidade para retransmitir a Verdade e a Luz,
a fim de preparar o veículo multidimensional da Terra que alguns de vocês terão a possibilidade, no final das efusões ultravioleta, de penetrar, de

visitar e de semear.

A aprendizagem que vocês vivem, a aprendizagem que vive o seu planeta, tornou-se possível a partir de hoje.

No entanto, o período de desconstrução que se anuncia a vocês, é muito importante.

Ele necessita que a sua ancoragem de Luz nesta densidade seja realizada de maneira correta e forte.

Assim, não lhes é autorizado, por enquanto, viver de maneira definitiva neste veículo multidimensional, a não ser para aqueles de vocês que
deixariam o corpo, o que não é o objetivo da maioria dentre vocês, no momento.

No entanto, esta reconexão permitirá fazer aumentar a conexão e o seu aspecto de Cocriação consciente em meio mesmo a esta densidade.

Assim, precisamente entre duas dimensões, precisamente entre a sua Eternidade e a sua vida efêmera, vocês terão a possibilidade de fazer
crescer o fogo da Luz, a Verdade da Luz e a manifestação do som e do silêncio, em meio ao seu ambiente.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem estes espaços multidimensionais de maneira temporária, vocês irão se aperceber de que a
sua realidade, em meio mesmo a esta dimensão, agencia-se de maneira extremamente diferente.

Os fenômenos denominados sincronia irão se reforçar consideravelmente a fim de trabalhar e de lhes trazer as condições propícias ao
estabelecimento da sua Alegria interior, ao estabelecimento da sua Verdade, independentemente das circunstâncias do ambiente.

Vocês não devem se atrasar com o que bloqueia, mas ir ao sentido do estabelecimento da Luz que é Alegria inefável, que é serenidade e que é
paz.

Não se detenham em descrever ou em viver o que se desconstrói.

Assim deve ser.

Esse não é o seu papel.

O seu papel é ser os construtores da nova Verdade, os construtores de um novo mundo que entra em manifestação.

No entanto, vocês devem assentar em meio mesmo à sua nova base no coração, a possibilidade da Verdade da Luz para o máximo de seres
humanos que ainda não se juntaram à Verdade destas efusões.

Essa é a liberdade mais absoluta deles, mas a sua potência de Luz, a potência da efusão, a potência do Espírito Santo, tornam possível a
conexão de um número sempre maior de seres com esta multidimensionalidade.

Assim, tenham confiança em todos os irmãos e em todas as irmãs porque, até o extremo limite da minha festa, assim como festejam, é
possível aos seres humanos penetrar, por sua vez, em meio a esta felicidade, em meio a esta Verdade.

Nunca se esqueçam das palavras de Cristo: “os últimos serão os primeiros”.

Ele quis dizer com isso que pela Graça do Pai, o acesso à Unidade é possível até o extremo final do seu tempo em 3ª Dimensão.

Eu não quero dizer, assim, que a sua 3ª Dimensão vai parar no final do ser mês de setembro, mas que, no entanto, as condições propícias ao
estabelecimento desta 5ª Dimensão serão então da mais total atualidade e Verdade.

Dessa maneira, as idas e vindas que vocês poderão realizar entre o seu mundo dissociado de 3ª Dimensão e o seu veículo de Luz, irão torná-
los aptos a participar do advento desta nova dimensão para a Terra.

Esta translação dimensional que vocês denominaram ascensão é um processo cujos mecanismos irão lhes aparecer cada vez mais
claramente, cada vez mais lucidamente, como um processo fisiológico e um processo natural.

Não há mistério, não há segredo que possa ser escondido por muito mais tempo neste nível porque, como vocês querem conhecer, no mínimo,
as chaves da passagem e as vias da passagem?

São estas vias de passagens que lhes são, hoje, trazidas ao seu universo dissociado, pela junção entre o Sol e a Terra.

Esta junção se acompanha de uma elevação da pressão de ultravioleta, da pressão barométrica e de um ‘arco elétrico’ que será, em um futuro
próximo, visível.

Cabe a vocês, nesses momentos, localizar durante os seus espaços de efusão do Espírito Santo, entre 12 e 13 horas, os momentos mais
propícios em que vocês terão acesso à comunicação com o seu veículo multidimensional, a fim de explorá-lo, de visitá-lo e de chegar, pouco a

pouco, a controlá-lo em toda consciência.

Como eu lhes disse, muito numerosos seres olham, assistem ou observam vocês.

A sua ascensão (ou translação dimensional) ocorre de maneira natural quando a sua consciência é capaz de penetrar inteiramente o seu
veículo multidimensional que vocês recriaram porque este existia de toda Eternidade em meio ao seu Sol.

Hoje, a ascensão é um processo de consciência, um processo energético que não pode, em caso algum, se assimilar ao que alguns de vocês
denominam uma evacuação em embarcações.

Eu tenho solenemente que adverti-los contra qualquer meio tecnológico instaurado pelas estruturas não pertencentes à Luz e que lhes propõe
uma ascensão que se faria sem a Luz, mas por meios tecnológicos ou pelo que vocês chamam geralmente de embarcações extraterrestres.

A sua ascensão (ou a sua translação dimensional) não pode ocorrer senão em meio ao seu veículo multidimensional, o que não exclui, em um
segundo momento, assim que chegarem a estabelecer a sua consciência no seu veículo multidimensional, realizar uma fusão com outras

embarcações muito maiores denominadas Embarcações de Luz.

Mas, no entanto, elas não pertencem, de perto ou de longe, à sua tecnologia ou a qualquer tecnologia como vocês entendam hoje em meio a
esta dimensão, ou ainda em meio a outras dimensões dissociadas.

O pré-requisito para o acesso ao mundo galáctico é efetivamente a passagem da sua consciência ao seu próprio veículo multidimensional e
certamente não com este corpo de 3ª Dimensão, em meio a uma estrutura tecnológica, senão isso não poderá, em caso algum, ser o que

chamam de uma translação dimensional ou de um acesso da Luz, mas, sim, mais uma perpetuação da 3ª Dimensão dissociada.



Assim, solenemente, chamamos sua atenção para este fato importante, de que não pode ali haver evacuação a não ser com o seu veículo
multidimensional.

Isto se refere a um período ainda um pouquinho distante, no seu tempo terrestre, do processo final.

Entretanto, era importante (e o Conclave Arcangélico decidiu assim) avisá-los sobre o que é a translação dimensional e o que não é.

No entanto, se vocês seguirem o som, se vocês seguirem a vibração feita pelo apelo de Maria, se vocês desejarem depois o silêncio e o seu
Verbo criador, estejam certos de que vocês irão penetrar o seu veículo ascensional, quando o momento chegar (ainda que isso não tenha sido

possível, de maneira prévia e temporária) da maneira mais perfeita possível.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

No que diz respeito ao ponto de conexão que permite a passagem ao seu veículo multidimensional, no seu corpo de 3ª Dimensão e no nível da
sua fisiologia, esta 9ª Graça (ou esta 9ª estrela que paira à sua frente) corresponde a um ponto de vibração situado exatamente acima da sua

boca, e sob o nariz, sobre um ponto de vibração extremamente importante onde devem focalizar a sua consciência a fim de permitir o
estabelecimento do silêncio interno e a manifestação do Verbo criador que lhes permite se unirem, de maneira temporária, ao seu veículo

ascensional.

Este ponto de vibração será realmente eficaz no final desta dimensão.

Entretanto, é-lhes permitido e lhes será permitido, de maneira irrevogável e definitiva, estabelecer esta comunicação consciente entre o seu
corpo espiritual que permite isso e o seu veículo multidimensional estacionado no Sol.

Este ponto de vibração, situado exatamente acima do seu lábio superior, é, portanto, a chave da passagem para o estabelecimento interior no
seu veículo.

É explorando este veículo, durante alguns momentos privilegiados que eu abordei, que vocês irão compreender o sentido real da passagem ou
da morte.

É nesse nível que irá se realizar a reativação total das suas memórias, de maneira conjunta com a ativação que nós falamos na semana
anterior, sobre a 8ª Luz ou a 8ª efusão.

A conjunção da 8ª e da 9ª permite então, em vocês, controlar, por vocês mesmos, a realidade da imortalidade, a realidade do fim da morte, da
consciência, que acompanhava até agora cada uma das suas mortes.

Vocês irão penetrar sem dificuldade, pela Graça e por decreto do Pai, transmitida pela Mãe, na sua Eternidade.

O fim do seu isolamento, no sentido galáctico, termina, também, oficialmente, hoje.

Vocês irão penetrar, cada vez mais serena e lucidamente, em meio aos espaços unificados dos mundos galácticos da Luz.

Não se surpreendam, portanto, se as manifestações da Luz através dos arcos elétricos solares, através da Verdade destes contatos, tornarem-
se cada vez mais importantes e manifestadas em meio mesmo à sua densidade.

Isso faz parte de um vasto plano e de um vasto programa que vocês contribuíram para estabelecer, desde tempos muito antigos.

Esses tempos de hoje pertencem a vocês.

Eles são a sua promessa, o seu juramento, a sua Verdade da Luz.

Evidentemente, muitos seres humanos têm um mental que foi criado de maneira extremamente potente que os encobre ainda para esta
Verdade essencial.

Mas a potência do arco elétrico solar, que irá se manifestar a partir do seu início de julho, permitirá, para a maior parte de vocês, se tal for o seu
desejo, e, sobretudo, para aqueles de vocês que ainda duvidam da realidade destas efusões, silenciar o mental a fim de penetrar na sua

Eternidade.

Tornou-se possível a vocês, a partir de hoje, manifestar, em meio mesmo à sua densidade e próximo mesmo à sua densidade, e por
intermediário desta conexão e desta passagem, ainda mais Alegria, ainda mais intensidade da Luz, a fim de entrar, já, no seu papel de Cocriador

do seu universo, em meio mesmo ao seu universo pessoal a fim de que este poder possa em breve manifestar-se em meio mesmo ao
ambiente total do planeta.

Vocês estão no aprendizado.

Vocês devem aprender a refrear e a controlar o fluxo dos seus pensamentos, mesmo no espaço do silêncio interior, a fim de levar a se
manifestar e a se consciencializar e a se concretizar os elementos que desejam ver chegar à sua densidade e ao seu caminho.

Vocês devem estar atentos.

Vocês devem estar prodigiosamente conscientes de cada um dos pensamentos que irão emitir, porque eles vão entrar, pela sua conexão, em
manifestação.

Vocês devem manter apenas pensamentos de Alegria e pensamentos de Luz e banir da sua consciência os pensamentos de dissociação, os
pensamentos de ódio, os pensamentos de dúvidas, os pensamentos de acidentes e de tudo o que seria contrário ao estabelecimento da sua

consciência superior porque, estejam certos de que penetrando os arcanos da cocriação consciente do seu próprio universo, vocês entram em
uma esfera específica do seu futuro que vocês criam a cada instante.

 Vocês devem, portanto, dominar, no sentido mais nobre do termo, o fluxo dos seus pensamentos.

Entretanto, se se ajudarem da nota Si, se se ajudarem do silêncio interior, previamente à manifestação do pensamento, estejam certos de que o
seu mecanismo de elaboração de pensamentos, de conscientização de pensamentos e de criação de pensamentos, em meio à sua densidade,

será amplamente facilitado, será amplamente luminoso.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, é-me possível e permissível abrir um breve espaço de perguntas relativas ao acesso
a este veículo multidimensional e ao que diz respeito ao processo da conexão e da reversão.

... Não há questões ...

Então, eu começo.

O seu veículo multidimensional não é o mesmo para cada um de vocês.

Existem múltiplas formas em meio a múltiplas dimensões.



O corpo de Eternidade que vocês irão frequentar será, evidentemente, de estrutura diferente em função das suas escolhas dimensionais
futuras.

Alguns de vocês poderão penetrar o que chamamos, e que vocês chamam, de “corpo de Luz”.

Isto se refere à maioria dos seres humanos, hoje.

Este corpo de Luz é um corpo sem sombra, um corpo transparente, feito exclusivamente de partículas de Luz denominadas ‘partículas
adamantinas’.

Ele apresenta um antropomorfismo perfeito, entretanto, ele foi construído pela Luz e de Luz.

Além deste veículo de 5ª Dimensão, existem veículos multidimensionais que alguns seres poderão experimentar que têm ainda certo grau de
antropomorfismo, mas que são constituídos, essencialmente, de cristal ou de diamante.

Estes vibram em frequências superiores à da Luz da 5ª Dimensão.

Eles correspondem à Luz consciencializada e cristalizada em meio aos multiversos.

Além do corpo de Luz, existe um corpo de cristal.

Além do corpo de cristal, existe um corpo de diamante.

Além do corpo de diamante, existe um corpo de Luz triangular que escapa, portanto, ao antropomorfismo.

Alguns seres humanos, quando da conexão e da passagem temporária nesse veículo multidimensional, irão experimentar e habitar um corpo de
Luz.

Um número mais restrito irá evoluir em meio a um corpo de cristal.

Um número ainda mais restrito irá evoluir em meio a um corpo de diamante.

Alguns seres irão evoluir em meio a um corpo triangular de Luz.

Isto é dito para não assustá-los quando da sua primeira translação temporária.

Mas, lembrem-se de que se vocês passarem pela observância da nota Si e pela observância do silêncio interior, a primeira translação irá se
desenrolar de maneira totalmente natural porque se trata de um processo totalmente natural.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Questionamentos.

Pergunta: ao que correspondem os tipos de perdas de consciência sentidas às vezes durante as efusões das 12:00 às 13:00?

As perdas de consciência que são vivenciadas durante a efusão do Espírito Santo, correspondem, de fato, à incapacidade para viver, com toda
lucidez, esta efusão do Espírito Santo.

Naquele momento, a consciência retira-se a fim de permitir ao trabalho realizar-se plenamente, sem a consciência consciente dela mesma.

O trabalho faz-se desta maneira para as almas que ainda não têm a estruturação de Luz suficiente para permitir viver, com lucidez, as efusões
do Espírito Santo.

***

Pergunta: as manifestações físicas ou psicológicas que acompanham as radiações ultravioletas seguem uma forma de lógica?

Sim.

A efusão da radiação do ultravioleta tem por efeito, evidentemente, em meio mesmo às suas estruturas (pela ignição das lâmpadas frontais,
denominadas estrelas de Maria, correspondendo a cada uma das suas 12 efusões) e induz, no nível do corpo físico, uma série de pressões e de

transformações.

Elas podem ocorrer na Alegria e na leveza, mas, para alguns de vocês, implicam em certo número de reajustes potentes e, portanto, em uma
série de percepções de desequilíbrios ou de dores, muito lógicos.

Durante estas efusões, a quantidade de energia retransmitida desde o Sol central e desde o Sol é extrema.

Ela pode induzir, para alguns de vocês, uma série de perdas de referência espacial, mas também certo número de tensões no nível do corpo,
refletindo o reajuste realizado pela Luz por ocasião destas efusões de radiação ultravioleta, mas também do Espírito Santo.

 Assim, as manifestações físicas não refletem, muito pelo contrário, a não ação destas efusões, mas a sua ação regenerativa no nível das
zonas referidas.

É o mesmo para os processos de obliteração da consciência ocorrendo, em algumas pessoas, no momento das efusões do Espírito Santo
como do ultravioleta.

Isso firma a realização de um trabalho importante em meio mesmo às suas estruturas físicas permitindo a integração e o novo assentamento no
nível do coração deste trabalho.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Questionamentos.

... Nós não temos perguntas ...

Então, vamos continuar, no silêncio, esta efusão até o seu fim.

No entanto, o Conclave me informa que a sua próxima reunião e efusão, relativa à 10ª virtude, acontecerá no Domingo da sua próxima semana
no horário francês das 10 horas da manhã (05h00 da manhã no horário de Brasília).

Durante esta semana, vocês devem ater-se, durante os períodos da efusão do Espírito Santo, a levar e focalizar a sua consciência sobre a zona



localizada acima da sua boca, aí onde se situa a conexão e o ponto de passagem ao seu veículo multidimensional.

Isso irá lhes permitir ajustar, o melhor possível, este caminho e esta abertura e, talvez, para a maior parte de vocês, penetrar este veículo
multidimensional, com lucidez.

Eu lhes transmito, durante a fase final da efusão, a totalidade da vontade do Pai, através do seu Verbo criador, da Luz da fonte.

Vocês são abençoados.

Vocês são os pilares da Luz.

Vocês são nosso ancoradouro da Luz na sua densidade.

Sejam, ainda uma vez, agradecidos pelo trabalho de conexão que efetuam que irá permitir a esta Terra, e ao conjunto dos seus habitantes, em
sua grande maioria, participar deste trabalho.

Vocês são abençoados.

Nós amamos vocês.

Continuem a acolher em vocês a efusão da radiação do ultravioleta, no silêncio e na Alegria.

Sejam abençoados.

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 05 de julho, às 22h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa), 21 de junho (9ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das 'virtudes' – 10ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, eu os acolho, como vocês me acolhem.

Vocês chegam, a partir de hoje, nas três últimas etapas capitais das suas Núpcias Celestes.

Através destas três últimas etapas vai ser realizada, de maneira progressiva e intensiva, a realidade, em meio à sua dimensão, da totalidade da
reunificação com o seu veículo multidimensional.

E será do mesmo modo para o seu veículo que lhes permite viver: a Terra.

As condições requeridas ao processo da reunificação são, doravante, realizadas.

Durante este período que se abre hoje, numerosos fenômenos vão acontecer nas suas estruturas, como nas estruturas da Terra e no conjunto
deste sistema solar.

 Antes de retornar aos detalhes disso, transmito-lhes, em nome do Conclave, a nossa mais profunda gratidão por terem acompanhado, sempre
mais numerosos, este retorno à Unificação.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Cocriadores da Luz, bem amados Portadores da Luz, pelo trabalho realizado durante as semanas anteriores do seu tempo
terrestre, vocês trabalharam para que se estabelecesse, em meio a densidade, a Verdade da Unidade da Luz.

Hoje, e agora, realiza-se, de maneira concreta, a Unicidade das suas manifestações.
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Vocês entram, por conseguinte, progressivamente, na sua Unidade.

A Unidade conectou-os pelo processo de fusão das Núpcias.

Vocês encontram, hoje, a Unidade e a Eternidade em meio mesmo a este mundo dividido, em meio mesmo a este mundo em conclusão.

O seu mundo vai enfrentar, de hoje em diante, a dissolução da Sombra.

Isto é agora.

Isto não se fará em um dia, mas, no entanto, a obra da Luz começa, efetiva e

praticamente, hoje.

Neste sentido, é-nos autorizado, a nós, Conclaves, manifestar a pressão da radiação ultravioleta, também não unicamente durante estes
períodos de 72 minutos, a cada semana, mas em meio mesmo a cada um dos seus dias durante o período que corresponde à efusão do

Espírito Santo, entre 12 horas e 13 horas do seu relógio, no lugar onde vivem.

O que significa que a Terra, a partir de hoje, e a partir deste momento, viverá, todo dia, a cada hora precisa em que o sol estiver no zênite, a
efusão da radiação de ultravioleta.

Isso significa também que a comunicação e a junção da radiação solar e da radiação terrestre é hoje realizada a fim de concluir e aperfeiçoar a
obra da Unidade neste mundo que, a partir de hoje, entra na influência da Unidade e da destruição da dualidade.

Isto está presente em vocês.

Isto está presente na superfície deste mundo.

Isto está presente em meio aos envelopes sutis da sua alma em encarnação, mas também neste planeta.

A plena efusão da radiação do sol central que nós retransmitimos para vocês fica, por conseguinte, permanentemente ativada sobre uma parte
específica de território da Terra.

Pouco a pouco, gradualmente e à medida dos dias que os separam ainda do fim destas Núpcias Celestes, esta faixa horária irá se estender até
envolver, pouco antes do fim da efusão das suas Núpcias Celestes, a metade do território terrestre exposto à Luz do Sol.

Esta decisão, desejada o mais elevado possível, é agora efetiva.

Há, por conseguinte, ampliação, no sentido próprio assim como no sentido figurado, da influência da radiação ultravioleta, não mais uma vez por
semana, mas, real e concretamente, sobre uma faixa horária e uma faixa de território de uma hora durante esta primeira semana das três

últimas efusões.

Isso irá permitir ajustar ao máximo o seu estado vibratório a fim de prepará-los mutuamente a algo grandioso.

***

Hoje se ativa em vocês a 10ª lâmpada, aquela que corresponde a um ponto de vibração situado no nível do seu nariz, em relação e em
acoplamento vibratório, segundo a lemniscata, com o seu coração.

Isto realiza em vocês, por intermédio da pressão da radiação ultravioleta, a possibilidade da reunificação.

Esta 10ª lâmpada corresponde também à 10º fita do seu DNA.

A sua construção é concluída na Luz e durante as semanas que irão transcorrer.

 Numerosos fenômenos vão se pôr em prática e irão permitir-lhes realmente compreender e viver a Verdade da pressão da radiação ultravioleta,
não mais somente no nível das vibrações percebidas e recebidas nas suas estruturas, nas suas lâmpadas principais, mas, também, no nível da

sua consciência que começará, pouco a pouco, a se libertar desta realidade dissociada, deste corpo dissociado, para penetrar, de maneira
temporária, na sua Eternidade, a fim de experimentar, de viver e de compreender a realidade do seu corpo de Eternidade e de Imortalidade.

Isto é agora.

No entanto, eu não quero dizer, assim, que o fim da sua dimensão chegou.

Mas isto está a caminho.

Vocês entram, de maneira formal, nos tempos que eu qualificaria de ultra reduzidos.

 Cada dia e cada respiração da sua vida em meio a esta densidade deve permitir-lhes realizar a revolução da sua consciência a fim de cortar, de
maneira irrevogável, as relações que os uniam ainda aos antigos modos de funcionamento.

Hoje, vocês têm de fazer a aprendizagem, nas próximas semanas, também, da noção mais nobre do serviço, da versão mais nobre do Karma
Yoga que vai consistir em cortá-los e a liberá-los de tudo o que os unia e os retinha no antigo mundo e nas antigas estruturas.

 A partir de hoje isso não é mais um conceito, mas isso se torna uma realidade: o antigo e novo coexistem de maneira muito mais tangível, muito
mais evidente, muito mais palpável.

***

Durante este período que os separa do fim da minha Presença, como radiação neste sistema solar, vocês vão construir e estabelecer as pontes
de comunicação consciente com a totalidade das manifestações da 5ª Dimensão.

Isto inclui igualmente o seu veículo de Eternidade ou de Imortalidade, os intraterrestres, os extraterrestres, os ultraterrestres e as dimensões de
longe superiores a estas.

Vocês vão experimentar, vocês vão se comunicar, vocês vão entrar em relação com o que, até hoje, tinha sido escondido e ocultado de vocês.

Isto será uma grande ajuda no estabelecimento da sua autoconfiança.

Isto se tornou possível pela ativação desta 10ª lâmpada denominada também 12º Corpo ou corpo de reunificação à sua Divindade, corpo de
reunificação à Unidade.

Pela ativação deste ponto de vibração e pela colocação em funcionamento desta nova lâmpada em meio às suas estruturas, torna-se possível a
comunicação entre o seu mundo dissociado e os mundos unificados superiores a vocês, isso, em vocês e em meio mesmo a este planeta.

Não se surpreendam, portanto, se as manifestações luminosas, se as manifestações de outros planos dimensionais além deste (com órgãos
de natureza da 3ª Dimensão unificada ou sob a forma de hologramas da Luz pura e de translação dimensional temporal), começarem a

aparecer nos seus céus, na sua consciência e se manifestarem, de agora em diante, ao conjunto da sua Humanidade.

Este momento, hoje, assinala a abertura de uma porta importante que é a do retorno à Unidade, em meio mesmo a este mundo dissociado.

Após terem percebido, de maneira audível, o som “si”, após terem tentado estabelecer e continuar a estabelecer, nas próximas semanas, o
silêncio interior, após terem (para alguns de vocês) penetrado o veículo de Eternidade, vocês vão penetrar, agora, os espaços

multidimensionais, em meio mesmo à sua Terra e à sua vida.

As manifestações dos mundos Angélicos tornar-se-ão cada vez mais evidentes, gradualmente e à medida que os dias passarem.

Isto não poderá ser escondido por muito mais tempo pelo grupo dos que controlam, ou tentam controlar, as suas vidas e as suas evoluções.



***

O retorno à sua Unificação por intermédio da ativação da 10ª lâmpada, em meio à sua consciência em via de Unificação, em meio à consciência
da Terra em via de Unificação, permite estabelecer a Verdade, restabelecer a conformidade e deixar a Luz inteligente, criadora, agir no seu

mundo.

Neste sentido, a desconstrução anunciada, e em manifestação desde o início do seu ano, entra agora e doravante na plenitude mais absoluta.

Permaneçam no serviço.

Permaneçam no karma yoga, na resolução dos seus nós, na resolução consciente dos seus obstáculos e, assim, vocês irão penetrar em
estado de Alegria, a morada da Imortalidade, vocês irão penetrar em estado de liberação as moradas da Unidade.

No entanto, vocês irão permanecer ainda nesta dimensão a fim de assentar a nova vida no coração.

Esse é o seu caminho, de vocês, de dezenas de milhões de seres humanos que participaram, de maneira eficiente, desta radiação.

Não se esqueçam de que, agora, a cada faixa horária das 12 às 13 horas, durante, portanto, 60 minutos, vocês terão a conjunção do Espírito
Santo com a efusão ultravioleta durante esta semana.

Esta é, por conseguinte, uma semana importante para o seu devir e o seu futuro.

Efusão da radiação ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Durante os próximos dias e semanas eu irei afirmar cada vez mais a minha Presença e a minha Radiação em meio às suas estruturas.

Eu tornar-me-ei, para vocês que aceitaram entregar a sua liberdade e o seu livre árbitro ao abandono à Luz e à Verdade da Luz, cada vez mais
afirmativo na minha efusão, na minha Radiação, na minha Presença, a fim de adequá-los, a fim de estruturá-los às vontades do Pai, às

vontades da Luz.

Essa é a sua escolha.

Essa é a sua Verdade.

Essa é a sua grande liberdade como seres de Luz.

A partir de hoje, eu imprimo em vocês, pela lemniscata unindo o seu chakra do coração e a lâmpada do nariz, a capacidade para receber a
minha vibração, para receber a minha Presença na Verdade, em Unidade.

Efusão da radiação ultravioleta e colocação em ação e em ressonância, em vocês, da lemniscata sagrada unindo o chakra do coração e a 10ª
lâmpada.

... Efusão de energia ...

Eu especifico, bem amados Mestres da Luz e criadores da Luz, que a ativação desta lemniscata sagrada deve fazer de vocês seres que
evoluem no silêncio das palavras, porque as palavras que vocês irão pronunciar deverão ser marcadas de toda sabedoria possível.

Vocês irão se tornar responsáveis pelas suas próprias criações.

O que vocês chamarem, manifestar-se-á de maneira inegável.

Se vocês falarem de amor, o amor manifestar-se-á, se vocês falarem de divisão, a divisão manifestar-se-á.

Não pode ser diferentemente na via da reunificação.

Eu lhes peço então, encarecidamente, para abandonar, de maneira irrevogável e definitiva, os jogos de palavras e os jogos do ego.

Vocês devem penetrar, inteiramente, no serviço de uns aos outros e no karma yoga que irá lhes permitir apagar de vocês todas as
consequências nefastas do que vocês empreenderam em meio aos mundos dissociados.

Aí se encontra o caminho e a solução que lhes permitem viver, o melhor possível, na Luz, na Verdade e na paz, as efusões ultravioletas
ocorrendo todo meio-dia durante esta semana.

Não se esqueçam de que vocês são, de agora em diante, Cocriadores, criadores da Luz, mas, também, criadores do seu próprio destino e da
sua própria vida, na totalidade.

Isto é uma responsabilidade.

Isto é um dever.

Essa é a sua liberdade.

Ela implica, por sua vez, em um esforço da sua parte a cada momento e a cada respiração a fim de controlar o fluxo dos seus pensamentos, o
fluxo das suas emoções, a fim de colocar-se diretamente em alinhamento com o Espírito.

Vocês não podem participar da Luz e continuar a jogar o jogo da Sombra.

Vocês devem fazer crescer em vocês a lemniscata sagrada, esta comunicação que eu estabeleci com vocês, a título individual e coletivo, a
partir de hoje.

Efusão da radiação ultravioleta no silêncio.

... Efusão de energia ...

A maneira mais rápida e mais eficiente de fazer ressoar, e entrar em manifestação, a lemniscata sagrada em vocês (pela minha comunicação
com vocês), consiste em focalizar a sua consciência sobre a sua lâmpada cardíaca, em um primeiro momento, em focalizar a sua consciência,

em um segundo momento, sobre a 10ª lâmpada no nível do seu nariz e, em seguida, estabelecer a conexão entre a sua língua e o seu palato
estabelecendo assim a ressonância e a colocação em vibração da lemniscata sagrada.

Isto será realizado no seu próprio ritmo e, de preferência, durante a efusão do ultravioleta, a cada dia desta semana.

Quanto mais vocês forem numerosos realizando isso, mais nós poderemos baixar as vibrações do nosso plano de Luz até o seu mundo a fim
de fertilizá-lo, a fim de penetrá-lo e a fim de começar em uma escala muito mais ampla, planetária, o conjunto da sua desconstrução.

Contamos com vocês.

Nós os amamos.

Nós participamos, em pleno acordo com vocês, do estabelecimento e da concretização da Verdade em meio a este mundo.



Não se inquietem, de modo algum, com o que irá acontecer ao redor de vocês.

Quanto mais vocês entrarem em ressonância com a lemniscata consagrada, mais estarão na paz, na Verdade, na Alegria, na Unidade e vocês
não poderão, em caso algum, ser afetados pelas diversas radiações emitidas pelo Cosmos, pelo Sol e pela reação de medo dos seres

humanos.

Nada poderá afetá-los.

Nada poderá perturbá-los em meio à vibração da Unidade, em meio à vibração da Unificação pela lemniscata sagrada.

Bem amados criadores da Luz, vocês estão hoje em uma virada histórica nas suas relações e nas suas comunicações com a Luz.

Hoje, é-lhes permitido revelar o Pai, no sentido mais o arquetípico e mais Unitário da sua definição.

A Fonte das Fontes, a Verdade da Fonte e a Luz da Fonte entram em ressonância, de agora em diante, com vocês, sem intermediários.

Vocês permitiram isso pelo seu trabalho.

Sejam eternamente agradecidos.

Vocês recebem, por isto, a nossa gratidão mais absoluta.

... Efusão de energia ...

Nós, Conclaves, pedimos a vocês insistentemente, e principalmente durante esta primeira semana das três últimas semanas, para encontrar
tempo, oportunidade da presença à sua Presença, a cada dia, das 12 horas às 13 horas, na hora do seu relógio.

Isto permitirá reforçar, o melhor possível e o mais exatamente possível, a vibração da Luz, a vibração, pela lemniscata sagrada, da Presença da
Fonte das Fontes.

Nós contamos com vocês, mas nós sabemos, antecipadamente, que vocês irão realizar este trabalho, conosco, a cada dia.

É extremamente importante realizar isso, agora, a fim de permitir o que deve suceder no final das suas Núpcias Celestes.

Nós temos, doravante, confiança inabalável na sua Unidade, na sua Vontade de Bem e na sua abertura de coração, a fim de participar, de
maneira solene, do estabelecimento da divulgação da Fonte da Fonte em meio à sua densidade dissociada.

Recebam, uma vez mais, toda a nossa gratidão e a efusão da radiação ultravioleta.

... Efusão de energia ...

A ativação da lemniscata sagrada, a sua colocação em vibração, em serviço e em emissão, irá revelar, durante as semanas do final das suas
Núpcias Celestes, a certeza do contato com a Fonte.

Isto está além da fé.

Isto está além da crença, mas participa da revelação inabalável da Presença da Fonte, na sua densidade, como consciência, como vibração,
como Verdade, como Unidade.

Efusão.

... Efusão de energia ...

O início do estabelecimento desta vibração, da lemniscata consagrada, irá permitir-lhes tomar consciência, através do karma yoga, em vocês,
das últimas zonas de Sombra devendo ser esvaziadas, imperativamente, durante as três próximas semanas.

O que vocês colocarem na Luz, ser-lhes-á perdoado instantaneamente devido à presença da Fonte em vocês.

Convém, portanto, olhar com honestidade, olhar com lucidez, olhar com integridade o que deve ser esvaziado das suas estruturas de Luz.

A ajuda da Fonte permitirá realizar isso (a partir do momento em que vocês forem honestos com vocês mesmos), de maneira extremamente
simples, vibratória e sem sofrimento.

No entanto, é preciso aceitar separar-se das zonas de Sombra, separar-se do que os serviu para defender-se em meio à dualidade.

Não há mais espaço para isso, de agora em diante.

Vocês são seres de Luz.

Vocês são os criadores da Luz e, neste sentido, a Sombra não pode mais coexistir em vocês, existir em vocês ou manifestar-se em vocês,
através mesmo de todas as relações que vocês estabelecem.

Além disso, o estabelecimento e a consciência da vibração da lemniscata consagrada irá permitir, em vocês, encarar, literalmente, todas as
desconstruções possíveis ou mesmo inimagináveis nesta densidade, na paz, na Alegria do Samadhi, na Alegria da paz e na Alegria da

eternidade.

Essa é a garantia da sua integridade, na condição de que vocês sejam honestos frente a vocês mesmos e frente a todos os outros.

Não pode ser diferentemente.

Efusão da radiação.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres e criadores da Luz, a nossa próxima reunião que verá a intensificação dos períodos de radiação ultravioleta acontecerá no
Domingo da sua próxima semana, às 22 horas do seu relógio, no seu país, a França.

Eu devo agora abrir um espaço de respostas às perguntas.

Assim, os que seguem de maneira assídua as radiações ultravioletas poderão obter ainda respostas às suas interrogações bem legítimas em
relação ao que vivem.

***

Pergunta: o veículo de Luz que está no sol corresponde ao Grande Eu?



A pergunta que eu retorno a você é: o que você chama de Grande Eu?

***

Pergunta: o Grande Ser de cada um.

Vocês são constituídos, seres humanos, de corpo/alma/Espírito, em meio a esta densidade.

Vivem no corpo e na personalidade.

Entrar em contato com a sua alma já é uma abertura a certo grau de Luz.

Quando a abertura à alma torna-se completa, manifesta-se a abertura frente ao Espírito.

 Vocês têm uma constituição de trindade.

A trindade, no seu mundo dissociado, como nos multiversos, nas multidimensões, evolui sempre de acordo com este modo trinitário por razões
extremamente precisas.

 Assim, falar do Grande Eu em oposição ao Pequeno Eu, é o reflexo da sua dualidade.

Eu prefiro que evoquem o nome e as seguintes palavras: a personalidade, a alma e o Espírito.

O veículo multidimensional (que este seja um veículo de Luz, um veículo de cristal, um veículo de diamante ou um veículo de Luz triangular)
pertence a outras dimensões que absolutamente a nada correspondem de conhecido em meio à sua densidade.

A centelha divina que vocês albergam, em vocês, é apenas o mínimo que foi colocado em vocês.

 O máximo da Luz do que vocês são é o seu veículo multidimensional.

Ele não pode, em caso algum, ser equiparado ao que chamariam de Grande Eu, ou  Eu, porque ele está muito além disso, muito além da
manifestação tangível, até mesmo, do maior Samadhi realizável em meio à sua densidade.

A passagem da sua consciência, de maneira efêmera e depois, um dia, definitivamente, neste veículo de Eternidade, fará de vocês seres de
pura Luz não tendo mais qualquer concepção nem qualquer lembrança deste que foi o Eu, o Ser, o Pequeno eu ou o Grande eu.

Trata-se, portanto, de um referencial e de um nível de consciência que, até agora, apenas foi experimentado por alguns seres, no nível de
humanidade.

Não há, então, qualquer coisa possível de ser dita sobre isto, a não ser vivê-lo.

Nenhuma abordagem mental, nenhuma abordagem intelectual poderá servir para definir ou compreender o que são estes veículos.

Somente a vivência da experiência irá dizer-lhes que vocês ali estão, mas, em caso algum, as suas concepções mentais ou as suas tentativas
de apreensão em meio à sua dualidade.

***

Pergunta: o que você chama de ultraterrestres?

Isso faz menção a definições temporais que não saberiam compreender, mesmo pela Luz.

Os ultraterrestres, tentando empregar palavras da linguagem de vocês, correspondem a visitantes chamados de temporais.

Isso excede largamente o que lhes é permissível compreender e assimilar através dos planos multidimensionais e dos multiversos.

Os viajantes temporais não são, vocês, em um outro momento, mas são seres que excederam todo o antropomorfismo e que são capazes de
se deslocar nas tramas do tempo, tanto em meio aos seus mundos dissociados e como nos diferentes tempos do Pai e da Fonte.

Os ultraterrestres são chamados assim em referência à mestria do tempo.

***

Pergunta: a hierarquia Arcangélica faz parte desses ultraterrestres?

Não.

Os ultraterrestres evoluem em planos multidimensionais que não são nem superiores nem inferiores a nós.

Simplesmente, o seu plano multidimensional e as etapas dimensionais dos seus seres fazem com que estes tenham escapado, de maneira
lógica e luminosa, à trama das multidimensões.

Trata-se de outro processo, de outro cenário evolutivo que vocês correm o risco de encontrar em meio aos seus processos ascensionais, em
meio aos seus processos de Unificação que vocês irão viver de agora em diante.

O encontro sendo possível também durante os seus momentos de vida em meio aos veículos de Luz, aos veículos de cristal, aos veículos de
diamante ou aos veículos de Luz triangular.

***

Pergunta: ao que você faz referência ao mencionar as diferentes manifestações dos mundos Angélicos?

Eu faço referência ao que eu chamaria, na sua linguagem, os Anjos ou as Consciências dos elementos.

Eu faço referência ao que vocês chamariam, na sua consciência e na sua linguagem, o contato visual, vibratório com os Arcanjos, com os
mundos Angélicos, com os Anjos do Senhor, com as embarcações de Luz, com os seres ultraterrestres atemporais, mas, também, com as

formas de vida que evoluem fora dos seus campos de percepção habituais.

Pela ativação deste corpo de reunificação, denominado 10ª lâmpada ou 12º Corpo, irá lhes permitir entrar em manifestação com outras
consciências evoluindo, até agora, em planos dissociados dos seus.

Vocês irão se juntar aos mundos da Unificação, através da ativação da lemniscata sagrada.



***

Pergunta: qual é a relação entre a colocação em funcionamento dessa lemniscata e o fato de pôr a língua sobre o palato?

Isto permite, simplesmente, realizar a união do chakra do coração com esta nova lâmpada.

Vocês acionam, em alguma parte, aqui, o que chamariam na sua linguagem, de um interruptor.

Vocês ligam, no sentido vibratório, a comunicação entre o seu coração e as outras dimensões.

A ativação do seu coração, enquanto fundação da sua nova vida, é realizada, pela maior parte de vocês, desde o início das efusões da radiação
ultravioleta.

Hoje, é-lhes pedido para colocar em serviço, não só as fundações, mas as construções desta casa.

Por intermediário dos diferentes corpos que eu falei durante as 8as e 9as efusões, em especial no nível da ativação do som “si”, em especial
através da ativação do silêncio interno por intermédio do que foi denominado 8ª e 9ª lâmpada (ou ainda 10º e 9º Corpo), torna-se possível a

construção da sua nova Eternidade e da sua nova vida.

Isto foi realizado, até agora, pelos sons ou pelo silêncio que se estabelecem em vocês, natural e espontaneamente, quando as suas vibrações
permitem isso.

Hoje, o fato de pôr em contato a sua língua com o seu palato, permite pôr em comunicação o seu coração finalmente despertado e as vibrações
que penetram até vocês pela efusão ultravioleta, pela radiação solar em meio à sua Terra.

Isto concretiza e atualiza a realidade deste contato.

***

Pergunta: o ponto de cruzamento desta lemniscata encontra-se no nível da garganta?

Não.

Encontra-se ligeiramente mais abaixo.

Encontra-se no nível do que chamam de corpo da radiação do Divino, no nível do seu timo.

No entanto, a ativação desta lemniscata põe certamente em vibração, também, o que foi chamado de 9ª lâmpada no nível da garganta.

***

Pergunta: há um sentido de rotação específica na atividade desta lemniscata?

A rotação faz-se nos dois sentidos, ao mesmo tempo.

A colocação em vibração evolui através de um triplo movimento dentro desta lemniscata: um movimento indo de cima para baixo e de baixo para
cima, girando e oscilando alternativamente nos dois sentidos, acoplado a uma vibração indo, ela, da totalidade desta lemniscata, numa vibração

da frente para trás e de trás para frente.

No entanto, isso são palavras.

Contentem-se em ativar os três pontos de consciência que eu lhes nomeei através da língua, através do chakra do coração e através da
lâmpada nova no nível do nariz.

Isto permitirá ativar, em vocês, a vibração e o movimento, e vocês irão perceber então os componentes.

Vocês não têm que criá-los por vocês mesmos, mas eles se instalam automaticamente a partir do momento em que a sua consciência se focar
na ordem dada sobre os três pontos.

***

Pergunta: as crianças que vão nascer já têm integradas estas vibrações?

Não podemos generalizar.

Alguns delas sim, já são mutantes da Luz.

Outras, não, decidiram experimentar a criação de um ciclo, de novo, de 3ª Dimensão dissociada.

Eu aproveito para repetir que cada ser humano e cada consciência encarnada atualmente sobre a Terra estão em seu lugar e tem o seu papel,
independentemente da sua idade, qualquer que seja a sua situação, independentemente do seu ofício ou da sua ausência de ofício, qualquer que

seja a sua situação familiar, qualquer que seja a sua solidão ou o seu ajuntamento com outras consciências.

Cada ser humano está total e inabalavelmente no seu lugar durante este período.

***

Pergunta: a fusão no nosso corpo de Luz faz-se naturalmente ou é ajudada?

Por enquanto não pode haver, de modo algum, a fusão entre o seu veículo dissociado e o seu veículo de Eternidade.

Vocês apenas podem transferir a sua consciência pela ativação do silêncio interno.

Mas, uma vez mais, eu o repito, cada um ao seu ritmo.

O acesso em consciência ao veículo multidimensional (que literalmente está armazenado e banhado na Luz do Sol) apenas lhes é acessível
pela transferência da consciência.

O momento em que será realizada a fusão, entre o seu veículo de Eternidade e o seu veículo denso no qual habitam, corresponderá ao



processo final denominado ascensão.

Por enquanto, não é então questão de fusão, mas de reencontros.

Isso corresponde, em parte, ao que eu chamei de Núpcias Celestes.

Este corpo de Eternidade, para aqueles de vocês aos quais ele está acessível em determinados momentos (quer nas suas noites, quer por
esforços ligados à vibração do silêncio interno), é-lhes acessível, mas ele fica ao lado, ou fora de vocês, em meio à sua densidade.

No momento em que ele se aproximar de vocês a fim de se fundir com este corpo de densidade, vocês verão a extinção pura e simples deste
corpo de densidade.

***

Pergunta: como isto vai se articular com o que chamamos de ascensão com ou sem o corpo?

Não é o momento de entrar nos detalhes sobre isso.

Contentem-se em viver o momento presente com a Verdade do que lhes é proposto, sem procurar intelectualizar ou querer se servir do seu
instrumento mental.

Não se esqueçam do que eu lhes disse: o mental tornar-se-á cada vez mais uma armadilha na evolução da sua criação de Luz.

Recordem disso em cada minuto da sua vida, porque a armadilha, de agora em diante, não está nas forças da Sombra, não está no medo, mas
está, sim, no nível do seu próprio mental que fará de tudo para não morrer.

Refletir sobre esses mecanismos futuros ainda não instalados, afasta-os da Verdade.

Eu não posso, então, levá-los a isso.

***

Pergunta: além do silêncio interior, para fazer calar o mental, um outro aspecto poderia também ali participar?

Não.

Só o silêncio interior, só a nota “si”, é capaz de lhes garantir o silêncio mental.

Só os períodos em que vocês entram em comunicação com a lemniscata sagrada, só os momentos em que vocês vivem no coração, realizam
a morte do mental.

Vocês não podem imaginar que o mental aceite ser servido pelo mental para provocar a sua morte.

O que lhes é proposto, hoje, é um ensinamento que vai muito além de certas formas de exercícios espirituais ligados ao controle do mental.

Vocês entram agora no silêncio do mental porque, no veículo multidimensional, não há mental.

Há Conhecimento, Inteligência e Verdade.

Não há lugar para o aspecto discursivo do que vocês denominam seu mental, portanto, vocês não podem se servir deste instrumento para
combater este instrumento.

Vocês apenas têm que aceitar a vibração da Luz.

O sentido do serviço e o sentido do karma yoga correspondem também a este objetivo e esta facilidade de fazer morrer o que deve morrer.

Vocês acedem ao mundo do Supramental.

O Supramental não tem necessidade do mental.

O Supramental é esta parte iluminada do mental chamada de Inteligência, no sentido mais nobre.

A única maneira de fazer calar o seu mental, se vocês não forem capazes de aceder, por enquanto, à vibração da lemniscata sagrada ou ao
silêncio interno ou à nota “si”, consiste em adotar os preceitos do serviço.

Servir o outro, em todos os sentidos do termo, é o meio o mais implacável na sua densidade, para fazer calar o mental.

Se vocês chegarem a servir, até mesmo, assim como disse o Cristo, o seu pior inimigo, estão na Verdade mais nobre.

O karma yoga consiste em reparar o que deve sê-lo, em consciência e em Verdade.

Aí também, trata-se de um instrumento em meio à sua densidade permitindo chegar a este estado.

Vocês devem então empreender, realizar este caminho, pelo bhakti yoga, pelo karma yoga, pela vibração da lemniscata sagrada, pelo “si” ou
pelo silêncio interior.

Os momentos passados, para aqueles que têm a oportunidade, em meio ao seu veículo de Eternidade, são também de uma grande ajuda para
compreender que se pode viver sem mental, sem emoção e sem ilusão, já, em meio mesmo a esta densidade.

***

Pergunta: o som “si” aparece então espontaneamente?

Da mesma maneira que a lemniscata sagrada não deve ser trabalhada mental ou vibratoriamente, ele se ativa sozinho a partir do momento em
que a sua consciência se colocar sobre os três pontos e as três etapas.

***

Pergunta: a escuta exterior da nota “si” pode ser, apesar de tudo, uma ajuda?

Não.

Você fala de técnica.

Eu falo de consciência.



Nenhum meio técnico, mesmo os cristais, não pode permitir isso.

Só a consciência pura o consegue.

***

Pergunta: como passar da nota “si” ao silêncio?

Isto se estabelece espontaneamente a partir do momento em que a consciência passar no “si”.

No entanto, as três últimas portas de acesso à sua Eternidade podem ser realizadas de maneira separada.

Uma das três portas é suficiente para viver o veículo de Eternidade.

Então, cada um de vocês deve encontrar, em meio à sua consciência, qual é porta mais fácil para abrir e destrancar.

Vocês têm um meio importante colocado à sua disposição, por decreto da Fonte, a partir de hoje e durante esta semana, durante o período das
12 horas às 13 horas.

Aproveitem isso.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados filhos da Luz, bem amados criadores da Luz, eu vou, então, deixá-los agora viver em silêncio, na nota “si” e na lemniscata
sagrada, o final da radiação do ultravioleta a fim de que vocês estabeleçam o contato.

Recebam, uma vez mais, e essa será a última palavra, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão e os nossos incentivos.

Nós amamos vocês.

************
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Questão: como dominar os pensamentos que surgem?

Querer dominar os pensamentos é uma forma de controle.
Não se pode controlar os pensamentos, porque a sua Fonte primeira é um pensamento.

Vocês são procedentes do pensamento do Pai e vocês são, portanto, a materialização do pensamento do Pai,
através de sua encarnação em meio a esta forma.

Vocês são a verdade da encarnação do pensamento.
É questão de superar, e não de controlar, a onda ininterrupta de suas agitações mentais que não são

pensamentos.
A primeira etapa vai consistir em identificar, em meio a esta onda e a este fluxo, o que provém do mental do

que provém do pensamento.
É preciso, inicialmente, “fazer calar” o primeiro filtro.

O primeiro filtro é procedente do que vocês chamam de mental.
O mental cria, permanentemente, as ilusões mentais que vocês têm tendência a chamar de pensamentos.
Entretanto, o mundo do pensamento e o mundo do mental são separados, de maneira formal, por um véu.
Esse véu está, atualmente, sendo retirado das esferas de manifestações da humanidade na encarnação.

Esses véus foram colocados há certo tempo.
Eles separaram, dissociaram, o seu mental do que foi chamado, em termos exatos por um de seus grandes

sábios que se chamou Sri Aurobindo, de Supramental.
Há, portanto, um véu de isolamento entre o mental e o Supramental.

A maior parte das coisas que vocês chamam de pensamento vem, de fato, do seu mental inferior.
Qual é a particularidade desse mental?

O mental funciona de acordo com um modo binário e dissociado, ou seja, por um conjunto de informações
vindas do seu ambiente, esse mental vai elaborar, através da percepção pelos sentidos e, além dos sentidos,

por uma série de ideias, conceitos sob forma mental proveniente da sua própria percepção, do seu próprio
campo de experiências e de coerências que consiste em classificar e em distanciar, permanentemente, os

elementos de escolha segundo um princípio dual.
O mental, como vocês se apercebem cada vez mais frequentemente, apenas pode funcionar, sempre, pela
escolha, e essas escolhas estão ligada, elas mesmas, à noção de divisão, enquanto que, no que é chamado

de mundo do pensamento (ou seja, o mundo tal como eu o nomeei, tal como o nomeou Sri Aurobindo,
Supramental), não existe dissociação.

São os mundos da Essência, da Luz, da forma, da Vibração e do amorfo.
Quer dizer que, naquele nível, não pode haver influência mental.

O Supramental é, por definição, o que está além do mental, no nível Vibratório, no qual apenas existe a Luz
pura e a felicidade pura, que foi chamado, em sânscrito, de Sat Chit Ananda.

Quando vocês estão sob a influência de Sat Chit Ananda não pode haver dúvida e dualidade, há unificação do
campo de coerência do pensamento e, portanto, unificação do seu modo de expressão através da Verdade e

da Unidade.
Como eu dizia, vocês não podem controlar os pensamentos.

Todo problema que se situa no ser humano (quaisquer que sejam as escolhas de experiência e de
manifestação do referido problema) apenas pode se resolver através de um nível subinferior e imediatamente

superior e não no nível onde é gerado o problema e a problemática.
O que quer dizer isso?

Isso quer dizer que, para um ser humano que tem um problema situado no nível do que vocês chamariam, se
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eu bem compreendi, de agitação mental e de efervescência do mental, a solução poderia ser dizer-se “eu vou
controlar esse mental e fazer secar a onda dos pensamentos” que eu chamo, de fato, de pensamentos, mas

que são apenas uma agitação ou uma cogitação mental.
Esse processo é perfeitamente conhecido.

Ele corresponde ao que eu chamaria de algumas formas de meditação na vacuidade, no vazio ou em um apoio
extremamente preciso.

Isso foi perfeitamente estabelecido, por exemplo, no budismo que vocês denominam tibetano.
Entretanto, hoje, não se deve negligenciar o fato de que há, doravante, e desde já alguns anos, e, sobretudo,

desde algumas semanas, uma aproximação do plano do mental inferior concreto, dual e do Supramental.
A solução é encontrar a chave e o acesso ao Supramental.

Isso pode ser realizado de múltiplas maneiras.
O contato com a Vibração e a Radiação dos Arcanjos é uma.

O contato com a Vibração e a Radiação do Ultravioleta é outra.

***

Questão: quando as emoções se apresentam de maneira espontânea, o que fazer?

Então, é preciso efetivamente compreender que refrear uma emoção é absolutamente nefasto para o seu
corpo e para a sua evolução.

Será que isso quer dizer que vocês devem manifestar todas as emoções que se apresentam à sua
consciência?

Não.
Porque a maior parte das emoções que são concebidas como reações em relação a uma estimulação não vem

sempre, obviamente, nem da sua consciência, nem do seu próprio estado do momento.
É preciso bem compreender que a emoção que se situa no presente toma a sua origem com relação a um

referencial passado.
A emoção está ligada à manifestação de um presente reacional.

Entretanto, esse presente reacional está sob a influência de condicionamentos anteriores evocando em vocês,
e chamando em vocês, uma resposta específica com relação aos estímulos que foram colocados em

evidência no instante que vocês vivem.
A transcendência ligada à emergência do Supramental e da Luz em vocês permite, de modo natural,

desconstruir, sem o querer, o que vocês chamam de emoções.
As emoções correspondem a um vetor importante do ser humano, mas não participam de modo algum da

Luz.
A emoção, hoje, lhes é encoberta na sua Essência.

O sentido da emoção está ligado à participação da sua emoção em um grupo.
Quer dizer que, nos mundos não dissociados, evoluindo tanto na 3ª Dimensão unificada como nas Dimensões

que são de longe superiores, há possibilidade de se comunicar a emoção, no conjunto do grupo, ou no
conjunto da consciência coletiva das pessoas que estão em relação, o que não é o seu caso, hoje, nesse

mundo dissociado.
É preciso, entretanto, compreender que as emoções que os animam estão ligadas, geralmente, a reações

relacionadas aos seus próprios condicionamentos.
A emoção em si não é negativa, mas a emoção, tal como a vivem, na sua Dimensão dissociada é, obviamente,

destrutiva, porque ela contribui para afastá-los da Dimensão da Luz.
Assim, alguns de vocês podem ter experimentado e vivido situações em que a emoção pôde se traduzir por

uma impressão de aproximação com a Luz.
Isso é verdade.

Mas, entretanto, nem todas as emoções participam deste impulso para a Luz, evidentemente.
A emoção provoca uma série de movimentos da consciência.

Assim, há algumas emoções primárias.
Se eu tomar um exemplo, a raiva, é algo cujo movimento é a elevação da consciência e da energia, mas não

para a Luz: a elevação e a ascensão, nesse caso, é para a cabeça, ou seja, para o mental.
A emoção raiva, qualquer que seja a manifestação, é uma emoção que vai reforçar o mental e as concepções

mentais errôneas.
Os medos, do mesmo modo, fazem o movimento inverso da consciência, ou seja, o medo vai, literalmente,

arrastá-los em um movimento para baixo.
Esse movimento para baixo é uma atração para a cristalização no corpo.

Assim, podemos dizer que os medos são os elementos motores da cristalização de algumas doenças que
vocês chamam de câncer ou de outras doenças ditas degenerativas, ou seja, que provocam uma alteração

da forma, seja de um órgão ou de uma função.



***

Questão: como superar isso?

Há necessidade de deixar se manifestar, de modo muito mais importante, o que é chamado de Alegria.
A Alegria participa da manifestação e da expansão da Fonte.

Não pode haver acesso à Fonte sem Alegria.
A Fonte é Alegria.

Conectar-se com a Fonte é aceitar que a Alegria é tudo, não no plano simbólico, mas no plano da Verdade.
A coesão dos mundos é assegurada pela Alegria.

A manifestação da sua vida, mesmo se vocês a viverem em um modo oposto à Alegria, apenas pode existir
porque há a Alegria.

Assim, portanto, o que vocês chamam de Fonte, o que vocês chamam de Pai, o que vocês chamam de
Arcanjos, participam de maneira inexorável e inevitável do estabelecimento da Alegria.

Não pode ser de outro modo para o estabelecimento da sua Divindade em vocês.
Ser Divino é ser feliz, é a mesma coisa.

Entretanto, é preciso bem compreender que, hoje, a Alegria é um fenômeno procedente do silêncio interior e
do retorno ao Centro, mas a vida se manifesta como expressão e como compreensão.

A expressão vai para o exterior.
A compreensão vai para o interior.

E esta dinâmica interior/exterior, exterior/interior é a própria Essência do movimento da vida e da dança de
Shiva, se quiserem chamá-la assim.

Há tempo para o silêncio.
Há tempo para a expressão.

Há momentos para a compreensão e para a vivência da Alegria.
Há momentos para a expressão e relação desta Alegria com o que é exterior ou considerado como exterior a

você.
Não há, portanto, permissão a obter.

Isso é missão.
Não há permissão, eu repito, e há missão.

A missão é entrar na compreensão da Alegria através do silêncio interior, mas, obviamente, da manifestação
da Alegria através da expressão de "quem sou eu" e "o que eu sou".

Portanto, as duas são etapas que se sucedem no tempo e no espaço.

***

Questão: o mental e as emoções giram por vezes como em círculo. Como fazer?

O movimento não é círculo.
O movimento é extensão, o movimento é, por vezes, contração.

Entretanto, você não é unicamente o resultado do seu passado, você é também o resultado do seu futuro.
Você deve definir o seu presente por intermédio do que você deseja para o seu futuro.

Você deseja a Luz?
Então, se sim, a Luz é expansão e permitirá vencer em você a contração ligada à inércia do movimento que gira

em círculo.
Isso está além de uma compreensão mental, além de uma compreensão das suas próprias emoções e da

compreensão do seu problema.
Isso é aceitação.

A aceitação da Luz, no sentido mais nobre, vai permitir a transfiguração desse movimento que gira em círculo e
a iluminação do seu passado, do seu presente e do seu futuro.

***

Questão: de onde vem o problema do equilíbrio masculino/feminino?

O feminino é doação.
O feminino participa de um movimento.

O masculino é tomar.
Ele participa de outro movimento.

Os dois movimentos são complementares.



Expansão/contração.
Masculino/feminino.

Trata-se exatamente do mesmo processo, entretanto, a resolução deste espaço de dualidade
masculino/feminino apenas pode ser encontrado na reunificação do masculino/feminino.

Isso será realizado, de maneira completa e autêntica, pela associação da Radiação do Ultravioleta acoplado à
energia do Espírito Santo, realizando para isso a Unidade da Fonte.

Assim, portanto, deixar-se acalentar, em todos os sentidos do termo, pela Luz, pelo Supramental e pelo que é a
própria Essência da Luz, irá permitir resolver esta contradição.

Assim, portanto, estando no movimento que se enrola nele mesmo, você não pode perceber o movimento que
se desenrola no exterior.

Isso participa da mesma evidência e da mesma realidade.
O que você expressa em masculino/feminino é outro modo de expressar o que você expressou exatamente

antes e a resposta é, portanto, a mesma.

***

Questão: por que os espaços de silêncio me são cada vez mais necessários?

A Alegria preenche o vazio.
O que é o vazio?

É sua agitação mental.
A partir do momento em que a Alegria se revela à sua Presença e na sua Presença, o que acontece?

O mental não pode mais existir.
Isso explica os períodos de integração do silêncio através da Alegria.

A Alegria é contrária à agitação, embora ela seja movimento.
Mas o movimento não é agitação, o movimento é coordenação e coordenado.

Assim, a agitação é apenas um movimento desordenado.
As palavras são agitação, o mental é agitação, ele é princípio de divisão e princípio de separação.

Assim, portanto, quando vocês se aproximam da Unidade e da Unificação com a sua Fonte, evidentemente o
silêncio vai se tornar cada vez mais importante e as palavras cada vez menos significantes.

Assim, portanto, mesmo as palavras que eu exprimo entre vocês hoje são destinadas a fazer Vibrar em vocês
não mais o seu mental, mas o seu Supramental.

Assim, os jogos de palavras tornam-se jogos do Senhor.
Assim, os jogos de palavras tornam-se os jogos da Alegria.

***

Questão: no âmbito das evoluções que se vivem, qual é a melhor maneira de viver a relação de
casal?

Não há maneira.
A partir do momento em que, em uma relação de casal, o homem e a mulher estão no caminho, que o caminho
participe da mesma busca (por uma abordagem idêntica ou por uma abordagem diferente, pouco importa), o

essencial, na relação, é deixar o outro livre.
A verdadeira relação é a que emancipa e a que torna livre, a que permite dizer que «o outro pode fazer o que

ele quiser, porque eu respeito».
Afirmando em si a sua individualidade, respeita-se a individualidade do outro.

Caminhar junto permite se espelhar um no outro, olhar-se um no outro.
Mas, a um dado momento, convém compreender que olhar-se não serve de nada mais, mesmo caminhando

junto.
A verdadeira relação é a que libera.

A verdadeira relação é a que emancipa, no sentido mais nobre do termo, o que quer dizer que, estando
emancipados, vocês podem continuar a caminhar juntos, no mesmo caminho, na mesma Verdade, na sua

própria Unidade.
O homem e a mulher foram destinados a viver juntos, por quais razões?

Para encontrarem o que lhes faltava ou o que lhes parecia faltar no interior de Si.
Havia identificação na imagem amada, na imagem desejada.

Na imagem que trazia a firmeza de uma relação estável, havia a busca do que se chamava, do que vocês
chamam, de incompletitude em Si.

Ora, hoje, o que acontece ?
Vocês se apercebem, e vocês vivem, que vocês são completos, sozinhos, obviamente.



Mas ser completo sozinho não quer dizer viver só, bem ao contrário.
Ser completo sozinho quer dizer ser capaz de manifestar no exterior esta completitude e não há nada de mais

belo do que observar a completitude de um e de outro.
Naquele momento, vocês não se olham mais como indivíduo, vocês se olham como Fonte.

A Fonte contempla a Fonte.
Isso é o sucesso da relação a dois.

Não há mais confinamento, não há mais separação, mas há ressonância.
A partir daquele momento, quando há essa identificação, a relação é sublimada e ela se torna liberdade.

***

Questão: as vidas passadas têm ainda influências?

Vocês sofrem, pela sua presença nesta dimensão dissociada, o peso do seu passado.
O peso do seu passado está, hoje, ativo em vocês, é claro.

Mas, entretanto, vocês devem resolver esse passado, assim como foi dito, eu creio, pelo Arcanjo Miguel.
Vocês entraram na era do Karma yoga, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que vocês devem enfrentar (e não confrontar), não no sentido de se bater, mas enfrentar no
sentido de se ver e de compreender e de integrar que vocês são, sim, efetivamente, o resultado das suas

encarnações.
Eu ia dizer internamentos [confinamentos], mas é exatamente a mesma coisa.

As suas encarnações foram especificamente internamentos em meio a esta Dimensão.
Vocês são, portanto, de maneira inegável e inexorável, o resultado do seu passado.

Mas, hoje, é-lhes oferecida a possibilidade, pelo Karma yoga, de resolver o seu passado.

NOTA: “no Karma Yoga (ou Kriya Yoga) só tratamos da palavra karma como equivalente de ação.” Swami
Vivekananda http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/karma-yoga-a-educacao-da-vontade-

swami-vivekananda

Há, portanto, uma demanda, em meio ao seu Sistema Solar, para integrar a sua nova Dimensão, que é o seu
veículo de Eternidade e o seu veículo de Estado de Ser.

É a mesma coisa.
Entretanto, vocês não podem penetrar inteiramente o seu veículo de Estado de Ser ou de Eternidade estando

ainda submissos aos pesos do passado.
Assim, quaisquer que sejam, até mesmo, as suas horas gloriosas (e houve, para cada um de vocês), quaisquer
que sejam as suas horas sombrias (e houve, para cada um de vocês), hoje, cabe-lhes transcender essas horas

gloriosas e essas horas sombrias na Luz do seu veículo de Eternidade.
Esse é o seu destino, hoje, porque o peso não deve mais ser o seu caminho.

Vocês estão em um período de descompressão, vocês estão em um período de liberação.
Assim, vocês não devem mais voltar o seu olhar para o passado, qualquer que seja a Luz que tenha sido

portadora desse passado.
Vocês devem portar a Luz do presente.

Entretanto, não se pode negar que você é o resultado desse passado, mas é, também, a conjunção (ou você é
também o resultado) do seu futuro, e isso se define pela presença a você mesmo, no seu veículo

multidimensional e na Alegria da Presença a quem você é.
A Presença e a Alegria de quem você é se reflete por nenhum apego ao passado ou ao futuro.

É a conjunção do seu futuro que vem a você com a conjunção do seu passado que vem a você, também, não
para se revelar na sua consciência, nas suas manifestações, mas para transcender-se em meio à Alegria e à

Presença da Alegria.

***

Questão: temos a possibilidade de modificar as escolhas de alma que fizemos antes da
encarnação?

Todos vocês se encarnaram com uma escolha de alma, o que eu chamaria, de preferência, de um projeto de
alma e de um destino de alma.

Entretanto, hoje, o destino da sua alma individual encontra-se confrontado e afrontado com o destino da alma
coletiva do planeta, que é o não retorno, ou o retorno à Luz, em meio aos mundos Unificados.

Assim, o seu caminho de alma, a idade que vocês têm hoje, as portas que vocês tomaram, as pessoas com
quem vocês estão em relação, vão lhes permitir fazer as escolhas da Luz, ou da não Luz.

Não há aí qualquer julgamento.

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/karma-yoga-a-educacao-da-vontade-swami-vivekananda


Entretanto, as escolhas de alma que vocês fizeram lhes são próprias.
Mas a escolha de alma da humanidade, hoje, na sua totalidade, vem, por vezes, desviá-los da sua escolha de

alma.
Isso não é punição, isso é revelação.

Assim, vocês devem aceitar os movimentos ligados a essa escolha da alma coletiva que se manifesta, hoje,
em meio à radiação da Presença do Ultravioleta, da Presença do Conclave Arcangélico e da Presença das

cinco entidades que governam os seus mundos.
Não há discrepância naquele nível.

Há: vocês querem continuar os seus caminhos de internamento ou vocês querem se juntar aos caminhos da
liberação?

Talvez vocês não tenham terminado os seus internamentos.
Talvez lhes seja possível fazer crescer ainda mais a Luz que vocês são, manifestando-a ainda mais e

submetendo-se ainda mais à lei de internamento.
Quando Cristo dizia: "os primeiros serão os últimos", o que ele queria dizer?

Ele queria dizer, por esse princípio, que mesmo os que hoje se opõem à sua liberação (por medo, por
convicção) não devem ser julgados.

Por quê?
Porque eles são, do mesmo modo que vocês, os cavaleiros da Luz que vêm reforçar a sua própria Luz,

opondo-se à Luz e ao estabelecimento da Luz.
Eles irão se tornar, em outros tempos e em outros espaços, grandes Guias de outras humanidades em fase de

revelação da sua Luz.
Assim, aqueles a quem vocês chamam, hoje, de forças sombrias ou de forças involutivas, são involutivas

apenas pelo jogo.
Não lhes cabe apontar o dedo, não lhes cabe combater.
Cabe-lhes aceitar simplesmente a Luz que vocês são.

Se eles não a aceitam, isso não compete a vocês, isso compete a eles, mas abençoe-os, porque eles lhes
permitem revelar a sua Luz e eles são os que, nos tempos de outros lugares, serão os seres certamente muito

mais luminosos do que vocês, em um determinado momento.
Assim, eles merecem o seu Amor.

***

Questão: é verdade que o nosso corpo foi criado por sete criadores?

É exato dizer que a criação desse mundo, e o próprio princípio desta encarnação dissociada foi iniciada por
aqueles que representam, hoje, o Conclave Arcangélico.

Nós somos sete Arcanjos.
Nós somos sete a ter participado da criação desse mundo.

Entretanto, há um que, hoje, de maneira temporária, não faz mais parte desse Conclave, porque ele foi o
Arcanjo bem amado do Pai, que foi chamado de Lúcifer.

Lúcifer lhes permitiu viver o conhecimento.
Lúcifer não é o Diabo.

Lúcifer é aquele que lhes trouxe, no sentido próprio como no sentido figurado, a liberação, mas a liberação pela
cabeça e não pelo Coração.

A liberação pelo Coração, assim como queria a Fonte, foi realizada pela encarnação e pelo sacrifício de Cristo.
Entretanto, hoje, essas etapas passadas, ilustrando as lutas de acordo com dois pontos de vista que podiam

parecer, a princípio, opostos, estão, hoje, em um espaço de resolução.
Não há mais oposição entre o princípio que vocês denominam da cabeça e o princípio do Coração.

Os dois se juntam em uma unidade.
Evidentemente, manifestar um corpo, tão Divino que seja, pela vontade Divina (o seu Templo, assim como

disse Cristo) é o seu Templo Divino.
Não há diferença entre esse corpo de carne que vocês habitam e a Divindade.

Ele não poderia subsistir um milionésimo de milionésimo de segundo se não fosse habitado pelo Princípio da
Luz.

Entretanto, esse corpo expressa, efetivamente, zonas que recusaram a Luz.
Desse princípio de oposição e de confrontação a vida se tornou possível.

A vida da entidade dissociada que vocês habitam (no entanto, de princípio Divino) está em relação com esse
princípio de confrontação, de atrito e de oposição.

É isso mesmo que perdeu, e que tornou possível, em um primeiro momento, a manifestação desse corpo
denso, dissociado.

Assim, portanto, agradeçam às forças evolutivas e às forças involutivas que lhes permitiram, como seres de
Luz, reforçar a sua Luz pela experimentação desse mundo e do seu sofrimento.



Assim, a Luz e a Sombra coexistem em cada um.
Se vocês fossem Luz, vocês não poderiam mais habitar esse corpo e, no entanto, esse corpo é o Templo da

Luz.
É por isso que vocês realizam, cada vez mais numerosos sobre o planeta, a existência de um outro corpo do

qual vocês não tinham consciência, que está bem além do que vocês chamam de seus envelopes sutis.
Ele era chamado, até agora, de centelha Divina.

Centelha Divina porque se refletia isso através de um ponto, mas, na realidade, nos mundos não dissociados,
não é um ponto, mas um corpo de Eternidade.

Esse corpo de Eternidade e de Estado de Ser é aquele que está prestes a se aproximar e a se revelar na sua
consciência dissociada.

A partir do momento em que vocês efetuarem a transição, ou a translação, nesse veículo multidimensional,
vocês não irão mais habitar esse corpo de terceira Dimensão.

Ele será, em todos os sentidos do termo, um despojo.

***

Questão: mas há partes do corpo, apesar de tudo, que resistem?

Isso faz parte do princípio do jogo da encarnação.
As zonas resistem, as zonas de Sombra resistem à Luz.

Mas, quanto mais a Luz crescer em vocês, quanto mais esse veículo de Eternidade se aproximar desse corpo
denso e desses corpos sutis, mais irá se tornar fácil fazer cessar esta Sombra.

A Luz ilumina a Sombra.
A Sombra é apenas a Luz ainda não iluminada, simplesmente.

Assim, portanto, estar consciente do combate não serve, a rigor, de grande coisa porque, a partir do momento
em que vocês colocam o olhar no combate, vocês participam do combate, no nível de sua consciência.

***

Questão: tenho memórias fortes de passados religiosos. Isso significa que é preciso, hoje, que eu
vá nesse sentido?

O importante é o que está no seu Coração.
O apego a tradições às quais você é remetida necessita de um espaço de resolução em você.

O importante não é o apego a um movimento, mas o que você manifestou, em suas vidas passadas, nesses
movimentos.

É isso que você deve reencontrar: o Espírito do movimento, e não o movimento em si.
O próprio princípio da sua ascensão está inscrito nisso.

Não é questão, através disso, de refazer reviver o passado, mas de liberar o passado.
Liberar o passado é outra coisa.

A conscientização do que você foi é uma realidade.
Entretanto, não há, nisso, adesão.

Deve haver liberação.
Os modelos criados por esse mundo, todos eles, foram autênticos e de Essência Divina.

Seja o movimento religioso, seja o budismo, sejam algumas religiões esquecidas sobre a Terra, elas tiveram o
seu papel, elas tiveram as suas funções.

Mas, hoje, é-lhes solicitado adotar um espaço de resolução que eu chamei, que Miguel chamou, de Karma
yoga, não para despertar essas memórias, mas para transcendê-las.

O que isso quer dizer?
Liberar-se e reencontrar a quintessência do que vocês viveram no momento dessas encarnações.

Não o peso da densidade da experiência, mas a quintessência.
Não é a mesma coisa.

Assim como eu dizia, vocês são o resultado do seu passado, mas esse passado é feito para ser superado,
não é?

Portanto, superar esse passado é aceitá-lo, acolhê-lo e convertê-lo na Luz que vocês vivem.
É apenas através desta conversão, real, total, do seu ser, que vocês chegarão à Luz.

É-lhes, efetivamente solicitada, hoje, uma conversão real.

***



Questão: é útil conhecer o passado, independentemente do que aconteceu?

O que é útil para um é inútil para o outro.
Você pode ter a consciência de todos os mistérios do Universo, você pode falar, como dizia São Paulo em sua

epístola, a língua dos deuses, você pode falar a língua dos Anjos, você pode ter a fé para deslocar as
montanhas, se lhe faltar o Amor, você não é nada.

O importante é o Amor (além das religiões, além das crenças, além do seu passado) e a sua aptidão para
manifestar o Amor, para olhar seus irmãos e irmãs, qualquer que seja o papel deles na Presença em relação a
você, se você olha com Amor e expressa a Vibração do Amor e não, unicamente, como conceito mental, mas

como Vibração real existente na presença do Eu Sou.
Então, alguns seres, sim, resolvem o Karma yoga deles pelo conhecimento da sua filiação passada, presente e

futura.
Outros, cujo caminho é o da simplicidade, não têm que se embaraçar com este conhecimento que, de uma

maneira ou de outra, apresenta um peso a superar e a transcender.
Alguns têm um acesso direto à dimensão do coração, mas o mental deles quer fazê-los crer que eles têm

necessidade de conhecer e de reconhecer o passado, ou o futuro, para estar no Coração.
Entretanto, é preciso bem compreender que o que vocês vivem, ou têm que viver, é apenas função do que,

para vocês, é alívio.
Portanto, todos os caminhos são diferentes, mas todos os caminhos levam ao Coração.

Se a Presença manifestar à sua consciência reminiscências das suas Presenças passadas na densidade, você
deve aceitá-las e integrá-las.

Se você buscá-las, ativamente, através do que lhe dizem alguns seres, ou através do que lhe diz o seu mental,
isso de nada serve.

É preciso diferenciar o que é Presença passada, manifestada na sua Presença, hoje, do que é sugerido ou
imposto do exterior pelo seu mental e pelos seres.

A solução, portanto, é o Coração.
Se você puder colocar a sua consciência no seu Coração, fazendo abstração até mesmo do Karma yoga do

que você foi, você não tem mais necessidade de nada mais.
Viver o Coração é viver a Vibração da Presença.

Isso é manifestação, magnitude e atração.
Não pode haver Dimensão do Coração afirmado pela cabeça.

Não pode haver Dimensão do Coração a não ser pela Vibração da Presença e pela Vibração da Alegria, no
Estado de Ser.

O acesso a esse veículo de Eternidade apenas pode ser feito através da porta do Coração, assim como lhes
disse Miguel, e da colocação em ressonância do Verbo Criador.

«No início era o Verbo», «no início era a Presença», «no início era a Luz», «o Espírito de D’us flutuava sobre
as águas», corresponde à junção do Verbo criador e da Presença.

A Presença e o Verbo Criador reúnem-se para fazer o milagre da Unidade.
A Unidade manifestada corresponde, portanto, à colocação em Vibração da Presença no Coração.

Trata-se, portanto, do Coração, não expresso pelas palavras, mas o Coração vivido pela radiação da Presença,
que corresponde à percepção consciente do espaço sagrado do seu peito.

Isso é o que deve ocupar as suas noites e os seus dias.
Vocês devem conseguir centrar a sua consciência em meio à Vibração da Presença, que é seu Coração.

Isso não é uma visão da mente ou do mental, mas é consciência real, Vibratória, da Presença em meio à sua
Eternidade.

Isso apenas pode ser realizado no Coração.

***

Questão: a minha vida afetiva está um caos. O que fazer?

O caos, tal como você define, corresponde à realidade que vivem muitos seres humanos, cada um em seus
domínios, cada um em suas esferas de experiências.

Hoje, vocês são não mais confrontados com as suas sombras, mas confrontados com a Luz.
A Luz implica, para vocês, em escolhas, em caminhos e em decisões.

Por vezes, isso pode lhes parecer desconfortável, difícil, e pode, nesse caso, provocar sentimentos de
impaciência ou de injustiça ou qualquer outro sentimento expressando-se naquela ocasião.

Vocês devem estar lúcidos sobre o fato de que, tendo escolhido o caminho da Luz, não é a Luz que deve se
afastar de vocês, qualquer que seja o preço.

Vocês não têm os meios de compreender, inteiramente, o que acontece em suas vidas.
O abandono à Luz, assim como o define o Arcanjo Miguel, é verdadeiramente o elemento motor e o elemento

fundador do que deve ser a sua vida na Luz.



A Luz é Inteligência, eu repito, assim como eu disse essa manhã.
A Inteligência da Luz é diferente da sua inteligência.

A Inteligência da Luz está moldando a sua vida nesses mundos dissociados.
Então, paciência, o seu caminho vai se iluminar muito proximamente.

Entretanto, ele necessita desta iluminação: quer você aceite confiar na Luz e no seu caminho mais do que nos
seus desejos e nos seus sonhos.

Portanto, convém compreender que é necessário abandonar-se ao que se manifesta e ao que vem a você.
Não há aí nem recompensa, nem punição, mas somente retribuição, não de qualquer karma, mas somente

retribuição da Presença da Luz.
Todo ser humano vive a Luz, cada um em função do que ele deseja, do que ele desejou.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que as Luzes devem parecer diferentes.

Um segue um caminho de Luz que lhe é próprio, o outro segue um caminho de Luz que lhe é também próprio.
Não há melhor caminho de Luz, não há caminho superior a outro.

Existem caminhos nas vias evolutivas que são profundamente diferentes.
Alguns seguem a Luz que eles sempre seguiram.

Outros descobrem uma nova Luz.
As Luzes se afastam por vezes.

Outras se aproximam novamente.
A Luz vivida por um, não é a Luz vivida pelo outro.

Não há desentendimento ou incompreensão da vivência do outro, mas, entretanto, a vivência da Luz de cada
um necessita de um afastamento de cada uma dessas Luzes, o que não quer dizer, com isso, que um está na

Luz e ou outro está na Sombra.
Cada um está na Luz, mas essas duas Luzes são diferentes e necessitam de uma separação de caminhos.

Em última análise, toda Luz, qualquer que seja, se junta à Luz.
Mas isso não é para agora.

A decantação e a separação das Luzes é uma etapa indispensável.
A Luz que evolui em um, não pode ser a Luz que evolui no outro.

As Luzes devem por vezes passar por períodos de isolamento, por períodos de separação.
No final, as Luzes se reencontram, mas não onde elas pensavam se reencontrar, não com relação a um destino

ou a um caminho comum, mas com relação a um destino comum na Luz.
É preciso compreender que, nesse momento, vocês vivem um período que foi chamado, não por mim, mas

por outros Arcanjos, de «tempos reduzidos», esses tempos reduzidos e ultra reduzidos correspondem à
emergência da Luz na sua densidade, em suas vidas.

É preciso aceitar o presságio, é preciso aceitar a manifestação.
Isso é muito mais importante do que o seu caminho afetivo, do que o seu caminho profissional ou do que o seu

caminho familiar.
Há, para isso, certo número de lutos temporários a fazer e a manifestar na sua vida.
Cada um deve viver o que deve viver, independentemente de qualquer ambiente.

A Luz é acolhida em si, e não através do olhar do outro.
É necessário, portanto, nesses momentos, aceitar o que parece distância e separação.

Isso não é nada.
Isso corresponde a um processo de amadurecimento interior que passa por esta prova de separação,

aparente, em todo caso definido como tal na personalidade.

***

Questão: é exato que, antes de se encarnar, e em função do nosso projeto de vida, almas vêm nos
acompanhar para nos ajudar a viver essas experiências?

O Anjo está a seu serviço, o Anjo Guardião, como o Arcanjo, como os Anjos múltiplos da Criação,
acompanham-nos ao longo das suas estradas e dos seus caminhos.

Entretanto, crer que uma outra alma humana é dedicada para acompanhá-lo no seu caminho não é sempre
verdadeiro.

Crer que a sua encarnação é dependente em função de outras encarnações, é um erro.
Outras almas decidem não encarnar.

Algumas se reencontram em outros momentos, outras jamais se reencontram.
O importante não é o destino fixo, o importante é a mutabilidade que se opera em meio aos espaços da

Criação, em meio à Dimensão.
Isso é necessário.

Não há obrigação, para alma alguma, de vir em encarnação.



Não há obrigação de perdão ou de reparação.
Essa é uma concepção humana no nível da personalidade.

A alma que se encarna decide fazê-lo, geralmente, efetivamente, para uma outra alma.
Mas isso se vive, sobretudo, no nível das relações, não de alma irmã, não de alma gêmea, mas, efetivamente,

no nível dos karmas que há a ultrapassar, a superar, no nível da sua própria família.
O perdão necessita da encarnação, em meio a um corpo, da densidade do DNA daquele que gerou o

sofrimento, em você.
Portanto, você se encarna para permitir àquele que o acolhe, como pai educador, superar e perdoar.

Assim, o karma não funciona no sentido que vocês creem: o karma funciona no outro sentido.
Entretanto, nenhuma alma karmicamente ligada a você é obrigada a seguir o seu caminho nos mundos da

densidade.
Somente o Anjo que lhe é atribuído, e os Anjos de uma maneira geral, os acompanham e lhes permitem seguir

a sua estrada.
Mas, quaisquer que sejam as ligações existentes com outras almas, elas não são necessariamente obrigadas a

cruzar com vocês no momento em que vocês mesmos o desejaram.
O grau de entrelaçamento e o grau de interdependência não é absolutamente tão formal assim.

Há uma liberdade bem maior do que a que vocês imaginam.
O perdão já é constituído a partir do momento em que uma alma decide se encarnar em tal densidade ao invés

de tal outra.
A encarnação, em si, é processo de perdão e não o caminho em meio à encarnação.

***

Questão: por que a abordagem da espiritualidade provoca medo em mim?

O homem é construído com relação a um passado.
O passado tem medo do novo, o passado tem medo da novidade.

A espiritualidade que descobre, através da Presença, outras Dimensões, outras manifestações e outras
consciências, provoca, necessariamente, um medo.

Quem tem medo não é a sua alma.
Quem tem medo é o mental, é o passado, porque ele tem medo de ser escondido sob o peso da novidade.

Isso é Verdade.
Toda processo de novidade implica em um medo.

O homem é construído assim, porque essa é a sua estrutura nos mundos dissociados que vocês percorrem.
O espaço da dissociação é um espaço de medo, onde o próprio aprendizado é medo.

Não há que dominar o medo, há que transcendê-lo e iluminá-lo pela Luz, porque o medo é o oposto da Luz.
A Luz jamais induz a medos.

Mas a reação à Luz, na densidade em que vocês vivem, é sempre medo: medo da novidade, medo do
desconhecido, medo do novo, porque o passado sabe que ele não poderá mais controlar o novo e o novo vai

se impor no passado.
A Luz vem a você, a Luz bate à porta e pede um acolhimento sem condição.

Este acolhimento sem condição é secessão do passado.
É o novo que bate à porta, é o novo que permite a instauração de uma nova densidade, muito mais etérea,

muito mais leve e muito mais hábil a trabalhar no sentido da sua Alegria, no sentido da sua liberação.
Não há liberação, contrariamente ao que quer fazê-lo crer o seu medo, no equilíbrio, na verdade da vivência.

Apenas no movimento e na novidade que se encontra o impulso da Luz e da Verdade.
Assim, aceitar a Luz consiste em viver e em deixá-la trabalhar em você.

O medo não pode se combater pelo medo, o medo não pode se combater pelo orgulho ou pela vontade, o
medo se transcende pela Luz.

Hoje, é muito mais fácil realizar isso, porque a intensidade e a dose de Luz que lhes é emitida é, a cada dia,
muito mais importante.

Muitos de vocês, seres humanos encarnados, sentem o apelo da Luz.
É um apelo que corresponde a uma sede inscrita nesta densidade: o apelo para completar o que está

incompleto, o apelo para preencher o que está vazio.
As vidas sem Luz são vidas pálidas, quaisquer que sejam.

Quaisquer que sejam os prazeres que lhes são propostos, a verdadeira Alegria está além disso, porque a
verdadeira Alegria participa da criação da Luz na sua densidade.

Basta aceitar isso para transcender o medo.
O medo não pode ser combatido, o medo não pode ser domesticado, ele pertence ao seu passado e à sua

construção.



O medo pode apenas ser «eliminado», através da reconexão e do reconhecimento da Luz.
Ela trabalha em você a fim de liberá-lo e o mental, obviamente, tem medo disso, porque ele sabe que a

evolução da Luz, em meio à sua Verdade e à sua densidade, assinala o fim dele e ele não quer morrer e, no
entanto, é preciso.

***

Questão: é correto imaginar um rompimento de relação para reencontrar a Luz?

Esse é o destino de muitas almas, atualmente.
Olhem ao redor de vocês o que acontece em meio a relações estabelecidas nos modos antigos, mesmo se

esses modos antigos fossem a busca da Luz autêntica.
Mas a Luz, a busca da Luz autêntica na reunião de duas almas, é frequentemente a marca da Luz do outro.

Vários caminhos são chamados a se separar hoje, porque eles não participam mais do mesmo plano evolutivo.
Obviamente, ver isso com o olhar da afeição e da ligação, e não da relação, induz a uma dificuldade de

percepção da realidade do que eu exprimo.
Assim, a parada de algumas relações conduz à concretização, na sua realidade, da sua Luz.

A Luz que vocês são não depende de ninguém, mesmo do ser amado, o mais querido que seja, o mais
profundo que seja, muito pelo contrário.

O que não impede a relação, obviamente, mas algumas formas de relação são marcadas pelo que eu chamaria
de forma de posse do outro.

A forma de posse do outro é um caminho desviado que o ser humano, na densidade dividida, expressou como
Amor.

Isso não é Amor, isso é posse.
O Amor é liberação, o Amor é liberdade, o Amor é total aceitação do que existe, em si, e no outro.

***

Questão: o conceito de Guerreiro de Luz corresponde a uma realidade?

Os Guerreiros de Luz são os seres que fizeram o sacrifício da sua Eternidade para virem, nesses mundos
desta densidade e desta dissociação, trazer a Luz.

Eles vinham combater a Sombra, mas isso pertence a uma época terminada.
Hoje, os Guerreiros da Luz não têm mais lugar de ser.

Hoje, vocês se tornam a Luz, simplesmente, mas não os Guerreiros da Luz.
Vocês se tornam os Portadores da Luz, vocês se tornam os Transmissores, os Mestres da Luz, os criadores e

cocriadores da Luz.
O Guerreiro de Luz vinha se opor a um mundo e, pela sua Presença, ele mantinha a coesão desse mundo, no

limite do deslocamento.
Mas não há mais isso, uma vez que a Luz está entre vocês, uma vez que vocês são a Luz.

Os Guerreiros da Luz vinham de vários mundos.
Nisso, eles podiam expressar algumas filiações.

Há Guerreiros da Luz vindos de diferentes horizontes, de diferentes galáxias e de diferentes mundos e de
diferentes dimensões nos multiversos.

Isso não tem importância.
O que é importante, hoje, é realizar a Luz e não o Guerreiro da Luz.

Hoje, mais do que nunca, pelos processos que vocês vivem, há abandono e aceitação da Luz.
Isso passa, evidentemente, por aceitar a integração da Luz em vocês e não pelo fato de combater com a Luz.

A Luz jamais combate, em última análise.
Ele vinha nesse mundo dissociado apenas para permitir a esse mundo dissociado prosseguir a sua estrada e

evitar que ele fosse aniquilado pelos combates incessantes que existem desde a criação desta Dimensão.
Como vocês sabem, esta Dimensão é um campo de experiências, um campo de experiências decretado por

algumas forças, nas múltiplas Dimensões, às quais a Fonte, inicialmente se opôs, mas, finalmente, teve
associada a aceitação de toda Criação, porque a Fonte não pode agir de outro modo, em última análise.
Assim, durante esta época perturbada da Criação da sua densidade dissociada, era necessário que os

Guerreiros da Luz se encarnassem, mas, hoje, esses Guerreiros devem se transformar em Luz pura, sem
adjetivo rotulado.

Não há Guerreiros de Luz, assim como hoje não há mais Servos da Luz, porque vocês se tornaram, vocês
mesmos, a Luz e é o que vocês vão se tornar cada vez mais.

Essa é a estrita Verdade do que nós vemos desde a nossa Dimensão.
Entretanto, existe uma distância temporal entre o que nós vemos e o que percebe o seu ser, nesta

manifestação.



Ser a Luz é ser.
Ser a Luz é participar do movimento e da imobilidade, é participar da dança da vida, é participar do ser, é não

desempenhar mais um papel, enfim Ser.
É esta prova, esta revolução, que lhes é hoje solicitada para aceitar e para integrar na sua Verdade.

Isto está a caminho, isto é agora.
E aí, ainda uma vez, há uma distância entre o que nós percebemos e o que vocês percebem.

Nós podemos dizer que a sua consciência está ainda separada.
Entretanto, ela está a caminho da sua reunificação com a Unidade e a Divindade.

No mundo da Unidade e da Divindade não há mais necessidade de Guerreiro, há apenas necessidade de
filiação.

A filiação não se define com relação a um papel de Guerreiro.
A filiação se define com relação, no nível espiritual, à sua ressonância de afinidades com tal ou tal corrente.

Existem múltiplas nesta densidade.
Esta descoberta, e a revelação desta filiação, ser-lhes-á fácil, progressivamente e à medida dos tempos que

vêm, mas cada um, ainda uma vez, vai ao seu ritmo no acolhimento da Luz, na revelação da Luz e, até mesmo,
na manifestação da Luz que vocês são.

Nós vamos passo a passo.
Esse passo a passo, para nós, é um passo de gigante, para vocês ele pode tomar, por vezes, a máscara da

impaciência e, por vezes, da não compreensão, mas isso não é grave.
Vocês podem ter fé no que eu digo: a sua Luz está aí, ela não tem mais necessidade de combater, ela tem

necessidade simplesmente de se desabrochar.
O desabrochar não é combate, o desabrochar é dança, o desabrochar é aquiescência à Verdade do que ela é.

Isto está a caminho, em vocês, ao redor de vocês e entre vocês.
Eu especifico, além disso, que, em Verdade, a Luz não pode combater, a Luz pode apenas se estabelecer.

A Sombra bem que gostaria que a Luz combatesse.
A Sombra é sempre vencedora no combate, em contrapartida, a Luz é sempre vencedora no abandono.

Isso pode parecer difícil, para vocês que atravessaram esses mundos da encarnação, esses mundos da luta,
esses mundos da oposição e da confrontação.

Entretanto, esta época está agora terminada, quase terminada.
Cabe-lhes, portanto, fazer suas as palavras, no nível da Criação, do que vocês são, no nível da Luz, e não mais

entrar em reação com relação a isso.
Participar da reação, da oposição e da resistência mantém a Sombra e não permite à Luz se estabelecer.

Apenas na aceitação, na aquiescência, no abandono à Luz que vocês vão encontrar a Luz, totalmente.
Se vocês se colocarem sob a influência da Luz e da Fonte, vocês não podem encontrar a Sombra.

Até certa época, todo combatente ou Guerreiro da Luz era confrontado com a Sombra: isso fazia parte de um
plano evolutivo hoje terminado.

Hoje, não lhes é mais solicitado para se oporem.
A Luz não se conquista, a Luz se aceita, porque ela está aí, não é a mesma coisa.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem amados Filhos, primeiramente, eu lhes peço para acolherem no seu coração a Presença e a Radiância da
FONTE pela qual estou acompanhada.

Acolham na sua Essência, na sua Eternidade, a Presença da Alegria.
Isso é agora, a fim de que nós possamos, todos juntos, realizar a Unidade, realizar a Alegria.

Eu venho a vocês em momento-chave da história da sua humanidade.

Dentro de muito poucos dias, em tempos humanos, vocês vão entrar nos últimos tempos, nos tempos da
abertura à Graça da abertura à sua Eternidade e à sua Verdade.

Vocês irão reencontrar, a maior parte de vocês, a totalidade do que vocês São.

Mais nada poderá lhes ser escondido até o anúncio da minha Presença.
Isso será realizado em menos de um ano do seu tempo terrestre.

Assim, bem amados Filhos, resta-lhes alguns meses para que se preparem para reencontrar a sua Divindade
na sua totalidade, no que vocês chamam de sua Eternidade, do seu veículo de Luz.

Bem amados Filhos da Luz, vocês não devem temer o que está vindo.
O que vem é da ordem da Luz e da revelação da Luz, em vocês e na humanidade.
Isso é agora, isso não é amanhã, isso não é depois de amanhã, em termos cósmicos, mas isso corresponde à
sua realidade dos dias que estão chegando.

O anúncio que eu lhes faço, através da Presença da Luz, é uma grande Graça.O anúncio que eu lhes faço, através da Presença da Luz, é uma grande Graça.
Mostrem-se dignos na sua humildade, na sua Unidade, desse presente, desta Graça.Mostrem-se dignos na sua humildade, na sua Unidade, desse presente, desta Graça.

Vocês chegam, doravante, em momentos importantes, em momentos capitais da sua história, desde muito
tempo.

Acolham na Alegria, acolham na serenidade, a Luz que vem para vocês.

Isso não é destinado a cegá-los, ainda menos a fazer-lhes o que vocês chamam de mal.

Ela está bem aí, ela estará bem aí, para despertar em vocês a sua comunicação com o Céu, a sua
comunicação com a Verdade, a sua comunicação com a sua interioridade mais elevada.
Isso é agora.

Aí está o que eu tinha que lhes dizer.

Os dias que vocês vivem são dias essenciais, não unicamente para vocês, aqui, mas para o conjunto da
humanidade.
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Nesses dias essenciais, várias coisas se revelam a vocês, várias compreensões lhes são dadas, lhes são
reveladas, lhes são identificadas.

O Pai é Amor, o Pai é Luz, a FONTE é Amor, a FONTE é Alegria, a FONTE se revela naO Pai é Amor, o Pai é Luz, a FONTE é Amor, a FONTE é Alegria, a FONTE se revela na
Alegria.Alegria.
E vocês devem deixar as vestes dos seus sofrimentos e assumir as vestes da Luz.E vocês devem deixar as vestes dos seus sofrimentos e assumir as vestes da Luz.
Não somente isso lhes é permitido, mas isso lhes é solicitado.Não somente isso lhes é permitido, mas isso lhes é solicitado.

Vocês devem se juntar à Paz, vocês devem se juntar ao que vocês São, não ao que vocês creem ter sido
nesta densidade.

Mas vocês devem cobrir as suas vestes de Eternidade, o seu traje de Luz.
Isso vem a vocês.
É o que significam os sinais do Céu, que vocês irão observar agora, dentro de muito poucos dias, em todo o
seu planeta.

Isso irá se manifestar, sobretudo, no interior de vocês.Isso irá se manifestar, sobretudo, no interior de vocês.
Não percam tempo em inspecionar o céu 24 horas por dia, mas inspecionem, no seu ser interior, a Centelha
que vai se manifestar.
Isso vem despertar, em suas estruturas, no nível de seu coração físico e do seu coração sutil, no nível da sua
cabeça física e da sua cabeça sutil, uma série de partículas de Luz que estavam até agora adormecidas e que
vai doravante se revelar.

É um anúncio importante que eu lhes faço.
Deve ser retransmitido da melhor forma possível, porque é importante e prepara, de maneira essencial, as
suas décima primeiras Núpcias.
A décima primeira parte das suas Núpcias Celestes corresponde à integração da Unidade na sua
multiplicidade.

Ela estabelece, de maneira definitiva, a ponte de conexão com o seu Espírito Solar.Ela estabelece, de maneira definitiva, a ponte de conexão com o seu Espírito Solar.
Seu Espírito Solar se revela a vocês, em sua Glória, em sua Majestade.Seu Espírito Solar se revela a vocês, em sua Glória, em sua Majestade.

Os períodos de sofrimento que vocês viveram, desde tanto e tanto tempo, atingem o seu fim.

Bem amados Filhos da Luz, cabe-lhes acolher, recolher esta Luz, esta Centelha que vem a vocês.

Pensem na Luz, pensem na Alegria, pensem em sua interioridade.Pensem na Luz, pensem na Alegria, pensem em sua interioridade.

Vocês crescem na Luz, bem amados Filhos, isto é um aprendizado.

Eu os guio e os acompanho ao longo desse caminho do aprendizado, ao longo desse caminho da revelação.

A revelação chega, a Centelha se manifesta em vocês e irá se manifestar nos próximosA revelação chega, a Centelha se manifesta em vocês e irá se manifestar nos próximos
dias.dias.

A realização da décima primeira parte da Graça Celeste da Luz do Arcanjo MIGUELGraça Celeste da Luz do Arcanjo MIGUEL, em meio à sua
densidade, revela em vocês algo de majestoso, algo que corresponde a uma esperança
importante: esperança da humanidade, esperança do Céu, esperança dos mundos ultra-esperança da humanidade, esperança do Céu, esperança dos mundos ultra-
sensíveis, esperança de um conjunto de vidas nos universos que desejam e que esperamsensíveis, esperança de um conjunto de vidas nos universos que desejam e que esperam
esse momento.esse momento.
Esse momento é agora, ainda uma vez.

Cabe-lhes acolhê-la e vivê-la, em sua serenidade, em seu ser interior, na maior humildadeCabe-lhes acolhê-la e vivê-la, em sua serenidade, em seu ser interior, na maior humildade
e simplicidade.e simplicidade.

Não há lugar, neste acontecimento, para o questionamento e para a dúvida.
Há lugar, simplesmente, na aceitação da Luz e da Centelha que vem a vocês.
Isso está em curso, isto é revelado, isto é despertado.

Então, eu quero, neste espaço específico, neste lugar da minha Graça, acolher os seus questionamentos.

Mas eu lhes proponho, primeiramente para participar, por antecipação, da efusão da FONTE, da radiação, da
pressão do Ultravioleta, durante alguns minutos, no silêncio.

Então, acolhamos todos juntos, por antecipação, o que está vindo e, depois, eu tentarei responder às suas
questões.

Então, primeiro, acolhamos.

... Efusão de energia ...

Após esse momento de recolhimento e de acolhimento, em vocês e com vocês, eu abro agora um espaço de



questionamento que quero acolher e recolher e exprimir.

Questão: sentir uma Alegria interior, sem causa específica, com a sensação de estarQuestão: sentir uma Alegria interior, sem causa específica, com a sensação de estar
como apaixonada por si mesma, corresponde ao que é chamado de estado de Graça?como apaixonada por si mesma, corresponde ao que é chamado de estado de Graça?

Bem amada Filha, as próprias palavras que você empregou, como amar-se a si mesma, em realidade e em
Verdade, correspondem ao estabelecimento da Graça, ao estabelecimento da Alegria, ao estabelecimento da
Unidade em você.

Reencontrar este estado é um estado de completitude, onde nada mais tem importância senão este estado.

Obviamente, este estado não pode se instalar de maneira durável porque, nas primeiras vezes em que isso é
vivido, evidentemente, os princípios da sua personalidade inferior vão logo fazer para trazê-la nos sofrimentos e
na ilusão.

Entretanto, a verdadeira Verdade situa-se naquele nível.

O acesso ao amor por Si, na verdade e na vibração e na consciência, e não nas palavras, é a porta de acesso
aos Céus.

Isso é Verdade, isso é o que você viveu e isso é o que vem a vocês, agora, dentro de poucos dias.

Este estado deverá se instalar em vocês de maneira muito mais durável, muito mais eterna.

Mais nenhuma alteração ligada a esta personalidade inferior poderá fazê-los sofrer.

Bastará que vocês se liguem, literalmente, a isso.
Isso está ao seu alcance, por que está aí.
Não é um esforço, isso é um abandono.
Assim é, porque esta Graça é um decreto da FONTE.

Então, sim, não é mais uma questão de esperança, não é mais uma questão de data, é uma questão de
acolhimento, pois é, em Verdade, agora.

Vários de vocês viveram alguns desses momentos plenos de Graça, plenos de plenitude, plenos de
humildade.
Mas isso se afastou de vocês, seja qual for  a duração do que vocês viveram.
Quer tenha sido um instante fulgurante ou algumas semanas do seu tempo terrestre, eram apenas as primícias
dos seus Casamentos Celestes.

Isso vem, não para um de vocês, mas para todos aqueles que o desejarem, todos os que forem capazes de
acolher, de fazer calar o mental e o medo, a Presença irá se revelar novamente.

Trata-se de uma fulgurância, de um brilho da alma e do Espírito, que vai se manifestar a vocês.

Jamais vocês serão como antes.
Isso não será uma experiência, mas será um estado.
Este estado orá lhes permitir deslocar montanhas.
Este estado irá lhes permitir conservar a Verdade da Luz, sejam quais forem os caminhos e os passos que
vocês tomarem nos tempos reduzidos que lhes resta a percorrer nesta humanidade.

Questão: ao que correspondem os fenômenos luminosos que eu vi no céu, na noiteQuestão: ao que correspondem os fenômenos luminosos que eu vi no céu, na noite
passada?passada?

Bem amado Filho, os fenômenos luminosos são legião em muitos lugares do seu mundo, assim como
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Bem amado Filho, os fenômenos luminosos são legião em muitos lugares do seu mundo, assim como
anunciou o Arcanjo MIGUEL desde o início da sua vinda.

Esses fenômenos luminosos ganham em intensidade, em potência e em número.

Obviamente, vocês não podem estar a par de tudo o que acontece na superfície deste planeta no qual vocês
vivem.
Entretanto, os fenômenos luminosos que você descreve foram realmente vividos.
Entretanto, eles podem provocar fenômenos específicos no nível das estruturas sutis, passando por reajustes
importantes, podendo se refletir, no dia seguinte ou nos dias seguintes, por algo de dolorido no nível do corpo.

Isso é o antigo que morre e que dá lugar ao novo.

Entretanto, o processo de que eu falo não está mais limitado a alguns lugares do mundo, mas corresponde ao
conjunto deste Sistema Solar.
É muito mais importante, mais deslumbrante e mais luminoso.

Este deslumbramento exterior corresponde também a um deslumbramento interior.
O deslumbramento interior não é ilusão, mas a plenitude da Luz em vocês.
Convém a vocês acolhê-lo e recolhê-lo.

Acolhendo-o, recolhendo-o, a sua integridade será totalmente preservada e vocês irão viver então um estado
de Graça, cujas reminiscências do que vocês talvez viveram serão apenas a pálida cópia.

MIGUEL vem, a partir de amanhã, prepará-los para isso.
Pela sua Presença e pela sua Radiância, ele vem ativar em vocês a última porta, aquela que irá lhes permitir
acolher o deslumbramento da Luz.

Questão: por que, após ter vivido a Alegria, há alguns meses, eu a perdi de repente?Questão: por que, após ter vivido a Alegria, há alguns meses, eu a perdi de repente?

Bem amados Filhos, cada um de vocês exprimiu momentos de Alegria, recentes ou mais antigos e que, no
entanto, se evaporaram.
Isso corresponde ao que eu chamaria de primeiro contato com a Presença da Alegria.

Mas, evidentemente, a experiência não é o estado, ao passo que a experiência precede o estado.
Ela é necessária na lógica da Luz e na inteligência da Luz.

A Luz procede por pequenos toques, porque vocês não poderiam suportar a intensidade da totalidade da Luz
nas suas estruturas.
Assim, ela os inunda e os rega durante um período de tempo que pode ir de alguns minutos a algumas
semanas.
Esse é o primeiro contato.

Pode transcorrer, por vezes, um tempo longo entre esse primeiro contato e o estabelecimento do estado de
Luz.
Isso faz parte do aprendizado, isso faz parte da metabolização da Luz nas suas estruturas.

Assim, quando a Alegria vem pela primeira vez, ela sempre se retira, porque é necessário, naquele momento,
integrá-la, pela sua ausência, a fim de que a sua Presença possa se instalar de maneira durável.
É o que vocês viveram, a maior parte de vocês, em momentos diversos da sua encarnação.
Alguns de vocês esperaram, no seu tempo terrestre, dezenas de anos antes de reencontrar este estado.

Então, aqueles que vivem isso agora, nesse momento, agradeçam, porque vocês não têm mais que esperar
muito tempo.

Questão: como se pode agradecer, tanto ao Conclave como ao Concílio, por todas essasQuestão: como se pode agradecer, tanto ao Conclave como ao Concílio, por todas essas
Graças?Graças?

Bem amado Filho, tornando-se você mesmo a Graça e a Alegria você me honra.

Questão: hoje, a vida em casal pode facilitar esse caminho ou não?Questão: hoje, a vida em casal pode facilitar esse caminho ou não?

Hoje, e pela Graça da Luz, é muito mais fácil viver, nesse mundo, a Luz que está vindo.

Cada caminho é diferente, entretanto, é importante viver e aceitar, nesses momentos privilegiados, as
circunstâncias de vida que lhes são propostas.

Os movimentos de vida que lhes são propostos estão em adequação total com a Luz que vem.
Assim, não há predileção para a Luz para aqueles que vivem em casal ou para aqueles que vivem sós.

A Luz é Inteligência suprema, ela não se importa com os seus apegos e com os seus jogos humanos.



Ela se incomoda pouco com o modo que vocês vivem.
Ela não julga a sua religião, o seu sexo, a sua vida afetiva, sexual, profissional, mas ela os quer inteiros.

Vocês são os Filhos da Luz e é isso que é importante.
O resto são apenas jogos e ilusões efêmeros.

Então, a Luz não vê o que é efêmero.
A Luz apenas se interessa e vê o que é eterno em você.
O resto apenas passa.

Questão: com relação ao que vem, convém prosseguir as decisões ligadas aos aspectosQuestão: com relação ao que vem, convém prosseguir as decisões ligadas aos aspectos
materiais ou deixar vir o que vem?materiais ou deixar vir o que vem?

A Luz é Inteligência, a Luz vem estabelecer as escolhas, as decisões.

Vocês não têm que agir, é a Luz que deve agir em vocês.
Isso faz parte do abandono, isso é para integrar.

A partir do momento em que vocês acolherem, a partir do momento em que vocês viverem as Núpcias
Celestes, vocês se tornam infalivelmente os Filhos da Luz, vocês se tornam os laços e as ligações da
Eternidade.

Através disso, os sofrimentos se aliviam, através disso, as decisões ocorrem e sem a sua decisão.

Então, sim, deixem trabalhar a Luz, deixem-na se estabelecer e a fluidez instalar-se-á.

Vocês não têm que apressar, vocês não têm que recusar, vocês não têm que cortar, é a Luz que corta para
vocês.

Nós lhe agradecemos, não temos mais perguntas.Nós lhe agradecemos, não temos mais perguntas.

Bem amados Filhos da Luz, eu estarei presente no Conclave, para a 11ª efusão do Ultravioleta.

O meu amor os acompanha, a minha Presença os guia e os protege.

Vocês são abençoados e eu os amo.

************
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 Questão: é exato que nossos Guias pessoais nos deixaram?

Os Guias, os Anjos Guardiões estão, mais do que nunca, presentes em vocês e ao seu redor.

O Arcanjo que me precedeu (o Arcanjo do ano passado, se preferem, dado que agora eu intervenho
permanentemente), Jofiel, efetivamente disse que era o ano do reencontro com o Anjo Guardião.

Como é possível que vocês estejam sós?
Vocês jamais estiveram sós e jamais ninguém os abandonou.

São vocês mesmos que abandonaram o Céu, por sua história, por seus desejos, por seus sonhos, mas jamais
o Céu os abandonou.

Aquele a quem vocês chamam Pai (e que vocês situam no Céu ou que vocês situam em seu coração) está
presente, de toda Eternidade, sobre esta Terra.
Ele jamais deixou a Terra.

Então, como vocês querem que aqueles que os acompanham tenham um dia deixado, ou imaginado deixar,
sua Presença?
Isso é impossível.

Se o Pai não estivesse aí, o mundo não existiria simplesmente, tal como vocês o conhecem.

Assim, o Pai foi obrigado, ao mesmo tempo sendo o Tudo, a se restringir em uma forma que vai e vem, a fim
de acompanhá-los em sua jornada.
Não pode ser de outro modo.

Assim é para os Guias que os acompanham, do mesmo modo que vocês guiam, vocês também, ao seu nível,
algumas coisas.

A palavra foi, talvez, mal compreendida ou mal assimilada.
Nenhum Guia os deixa jamais, mas os Guias podem mudar, os Guias podem se transformar.

Há inúmeros Guias, assim como há inúmeras moradas, assim como há inúmeros caminhos em seu caminho.

A escolha desses caminhos orienta a escolha dos Guias.
Por ressonância e por afinidades, estes se manifestam e entram na ronda de seus destinos, a fim de lhes
permitir trabalhar o melhor possível e, eles também, eles trabalham em vocês, ao seu lado, para vocês e por
vocês.

O que vocês fazem repercute, por ressonância também, nos mundos deles.
Não há separação, exceto por seu ponto de vista e pelo sacrifício que vocês fizeram de sua Divindade,
manifestando-se nesta densidade.

Entretanto, como o sabem, isso terminou.
A hora é para reencontros conscientes.

Não pode haver abandono do que quer que seja, pelo que quer que seja.
Esse é um ponto de vista.
Os pontos de vista chegam a criar um isolamento, uma percepção.
Esta percepção de solidão, esta percepção de isolamento é uma criação, mas não é uma criação da Luz.

A Luz jamais quis a separação, a Luz jamais quis que vocês estivessem isolados.
São vocês mesmos que fizeram essa escolha.

E, no entanto, neste isolamento, aqueles a quem vocês chamam os Guias sempre estiveram presentes.

O próprio Pai sempre esteve presente, sem isso, a realidade não poderia ser tal como vocês a viveram, tal
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como vocês a desejaram.

Questão: os Guias podem mudar de acordo com nossa própria mudança de evolução?

Há inúmeros Guias.
Há, primeiramente, seu Anjo Guardião, mas vocês não têm apenas um único Anjo Guardião, vocês têm vários.

Os guias que os acompanham são função de seu ponto de vista.

Se seu caminho gira a 90 graus, naquele momento, manifesta-se outro guia.
Os guias seguem, ainda uma vez, o princípio de ressonância de suas vidas e de seus caminhos.

Assim, se seu caminho muda, um Guia pode mudar.

Muitos seres humanos têm um Anjo Guardião que os segue desde o nascimento até sua morte, mas existem
os Guias que não são Anjos Guardiões.

Um membro da família, morto, pode guiá-los, do mesmo modo que alguém que teve uma ligação forte com
vocês em outras vidas pode também ser seu Guia.
De comum acordo, vocês passaram um contrato.

No contrato foi estipulado que um de vocês viria sobre a Terra e que o outro o assistiria e o guiaria de maneira
silenciosa, mas eficaz.

Entretanto, descendo na encarnação, vocês perderam de vista esse contrato.
Entretanto, aquele que permanece do outro lado não esquecerá jamais esse contrato e irá até o final do
contrato.

Então, sim, os Guias podem mudar.
Alguns seres têm uma multiplicidade de Guias que mudam em função das rondas vibratórias, em função das
rondas da ressonância que eles criam ao curso de seus passos nesta manifestação.

Questão: é possível conhecer nosso Guia?

Eu já respondi, em outro momento, a esta questão: não me é permitido responder, porque isso a nada serve.
Isso seria uma projeção de minha consciência para sua consciência.

Mesmo se é Verdade, se você não vive esta Verdade, você vai aceitar uma projeção de minha consciência,
mesmo verdadeira, como uma Verdade exterior, mas ela não será a Verdade interior, mesmo se ela é verdade
absoluta.

Assim, aqueles que os acompanham e os guiam esperam, pacientemente, se revelarem a vocês se, vocês
mesmos, vocês se despertam a eles.
E isso se faz por uma única chave que é a chave do coração.

A chave da fidelidade e do abandono à Luz.
Não pode ser de outro modo.

O nome que eu poderia dar do exterior fixaria, em sua própria consciência, certo número de elementos, de
emoções, de sensações, mas essas sensações, você não as viveu você mesmo, elas foram desencadeadas
pelo que eu pronunciei e isso não teria qualquer sentido e seria um não sentido em sua evolução.

Questão: você pode nos dar uma definição da compaixão?

Existem várias formas de compaixão.
Do mesmo modo que existem várias manifestações possíveis da Alegria, quando vocês penetram o santuário
de seu coração, do mesmo modo, a compaixão é uma forma de expressão do Amor, mas não é o Amor.

A compaixão é capaz de se colocar no lugar do outro.
Assumir a própria responsabilidade do outro, em si, assumir seu caminho, assumir seu sofrimento.
Algumas almas têm a capacidade de fazer isso, porque é o destino delas, porque isso foi destinado a elas,
porque esse é o caminho delas.

Entretanto, jamais lhes foi pedido, não provar a compaixão, mas assumir a compaixão.
É muito mais útil irradiar a Luz do que sentir a compaixão.

Entretanto, para alguns seres, a compaixão é o meio de compreender o sofrimento, porque eles mesmos não
vivem o sofrimento e, por vezes, é útil compreender o sofrimento do outro, para compreender que ele é real,
para compreender que ele limita a irradiação da Luz daquele que sofre.

Assim, alguns seres têm esta capacidade, pelo seu caminho, ainda uma vez, de assumir, por compaixão, o



sofrimento do outro, mas esse não é o caminho de toda alma.

A compaixão é, portanto, uma forma específica, professora, do Amor.

Questão: por que a perda de duas correntes, dois colares, sendo que jamais perdi nada?

O que vocês levam no pescoço, como objeto de decoração, senhoras ou senhores, representam,
simbolicamente, as cadeias.

Se vocês perdem as cadeias, é que vocês têm necessidade de se liberarem dessas cadeias, qualquer que
seja o valor material dessas cadeias.

É importante compreender que, através do desaparecimento, há necessidade de se liberar de algumas
cadeias.
Sempre o mesmo princípio de ressonância e de atração que está no trabalho.

Os fenômenos de sincronia, os fenômenos de ressonância e de atração tornar-se-ão cada vez mais presentes,
cada vez mais fortes em suas vidas.

Não se esqueçam que Miguel lhes disse que vocês se tornam co-criadores da Luz e vocês se tornam,
também, co-criadores de sua própria Verdade.
Isso será cada vez mais verdadeiro e cada vez mais imediato.

Vocês não terão mais muito tempo a esperar.
Assim, aquele que imagina que um excremento de pássaro vai lhe cair sobre a cabeça, não esperará
efetivamente muito tempo antes que o excremento lhe caia sobre a cabeça.

Quando inúmeros Mestres lhes disseram que vocês criavam sua própria realidade, vocês tiveram dificuldade
em aceitá-lo, porque existia frequentemente uma latência importante entre o que vocês criavam em sua cabeça,
em seu mental, em seus desejos, em seus sonhos, em suas emoções, em seus impulsos.

Existia, por vezes, uma latência extremamente longa e, nesses meandros de seus pensamentos, de suas
agitações, vocês não podiam fazer a ligação entre um pensamento que existiu certo tempo antes do que se
produz muito mais tempo depois.
Hoje, esse tempo é extremamente encurtado.

Vocês se tornam capazes de criar de imediato, essa é uma grande mudança para vocês.

Se vocês pedem ao Universo, isso se produzirá.
Se vocês pedem ao Seu Anjo Guardião que ele transmita um pedido à Fonte, ao Pai, isso se traduzirá
extremamente rapidamente.
Isso corresponde ao preceito, já enunciado pelo Cristo, quando ele dizia àqueles que ele encontrava: «que lhe
seja feito segundo sua fé».
E aquilo era instantâneo.

Questão: como chegar a dominar os pensamentos?

Vocês não podem dominar os pensamentos pelos pensamentos.
O único modo de «dominar» os pensamentos é deixar a Luz dissolvê-los.

Em outros termos, não há Luz no pensamento, mas a Luz pode dissolver o pensamento.

A Luz, dissolvendo o pensamento e o mental, lhes permite encontrar a paz.
Nesses espaços de paz vocês podem criar, instantaneamente, a Beleza, a Verdade, o Amor e a Pureza.

Enquanto vocês deixam seu pensamento, seu mental agir, eles criarão sempre apenas obstáculos e Sombras.
Jamais, mesmo o pensamento justo, mesmo o mental justo, poderá criar uma Verdade Luminosa, porque o
mental não pertence ao mundo da Luz.
Somente o supramental, que está acima do mental, participa da Luz.
E aí não é mesmo mais um pensamento.

Questão: no curso de uma meditação, sentir irradiar a Luz pelo coração pode se atribuir ao que se
chama «manifestar a Luz»?

Sim, total e completamente.
A partir do momento em que vocês se instalam no espaço ao centro de seu coração, a partir do momento em
que vocês cessam o movimento, a partir do momento em que vocês cessam todo o movimento, vocês
colocam em movimento a Graça, a Verdade, a Luz.

Assim, sim, através de um espaço sagrado, no abraço do coração e da Luz, vocês chegam a manifestar a Luz
e vocês se tornam Criadores da Luz.



Isso concorre para propiciar o Samadhi de paz ou o Samadhi de Alegria.

Questão: querer atravessar os sofrimentos, que escondem a própria Luz, para reencontrar a Luz,
pode ser considerado como uma forma de masoquismo?

Sim, é muito mais fácil contornar seus sofrimentos.
A cortina se contorna, não é obrigatório atravessá-la.

Os sofrimentos estão diante de vocês, vocês os veem, vocês os percebem, eles necessitam de sua atenção e
de sua intenção e, entretanto, existem mundos além do sofrimento, hoje, bem mais do que ontem e ainda
menos do que amanhã.

Entretanto, cabe-lhes compreender que o modo de ação em seu Universo e em sua manifestação é, hoje,
diferente.

Os esquemas antigos estão prescritos.
Vocês devem deixar lugar e dar lugar ao novo e o novo é Alegria, o novo é abundância, o novo é evidência e
simplicidade.

Vocês querem participar do domínio da simplicidade e da evidência? 
Então, como dizia o Cristo: «voltem a se tornar como crianças», parem de buscar o sentido, porque vocês são
o sentido.

_________________________
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/


Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 12 de julho, às 12h00 (meio-
dia) (hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa), 21 de junho (9ª etapa), 28 de

junho (10ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das 'Virtudes' - 11a. etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados filhos da Luz, Mestres da Luz, Criadores da Luz, onde quer que estejam no mundo, eu tenho, uma vez mais, a exprimir-lhes a
gratidão do conjunto da Luz.

Não somente o Conclave, mas também os Anjos, Arcanjos externos ao Conclave, as entidades e os Mestres da Luz Autêntica lhes agradecem
pelo trabalho que realizam em vocês, por vocês, e para os seus irmãos, bem como para o planeta.

Como eu já lhes disse e repeti, vocês são numerosos, doravante, a verificar e viver a Verdade das suas Núpcias Celestes.

Ao longo de todas estas semanas do seu tempo terrestre, eu emiti, para vocês, diversas vibrações e diversos códigos de Luz destinados a
despertar, em vocês, em meio ao seu Templo Interno e à sua mestria, a Verdade da transformação de Luz, em curso, da sua humanidade,

neste sistema solar.

Em muito poucos dias, vocês irão constatar, por vocês mesmos, a realidade da dimensão da Luz.

A Fonte vem a vocês.

A Fonte vem se revelar em meio mesmo aos seus corpos sutis,
em meio mesmo ao seu corpo de Eternidade.

Pouco a pouco, nos momentos que estão chegando, vocês vão tomar consciência de uma série de elementos importantes ligados à reativação
da Luz original nas suas estruturas.

Gradualmente, durante estas semanas, vocês despertaram e ativaram diversas lâmpadas, diversas vibrações, codificando para o DNA e
permitindo, em vocês, revelar e descobrir os códigos da Luz autêntica a fim de permitir-lhes viver, com toda autenticidade, e com toda

legalidade, a sua herança Divina.
Vocês perseveraram humildemente, em simplicidade, para viver isso.

MIGUEL – 05-07-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 11ª ETAPA

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-vzkOTuZFWqs/UXJc7ucMDoI/AAAAAAAABB8/8dnpgDSWMfA/s1600/000NpciasCelestes11a.Etapa.JPG


Nisso, a nossa gratidão, a todos aqueles que vivem além da sua dimensão separada.

A própria Fonte pelo meu intermediário, concede-lhes doravante a Graça de realizar, a Graça de afirmar e de viver a sua Presença na sua
consciência.

Hoje, estabelece-se em vocês a décima primeira graça, a décima primeira Estrela que circunda a fronte de Maria.

Hoje, realiza-se em vocês a reunião na Unidade e na Fonte pelo
selo consagrado de Metatron que senta à direita do Pai, abre-se em vocês (de maneira indelével, de maneira verdadeira) o acesso ao seu

veículo transdimensional.

Vários de vocês, já desde algumas semanas do seu tempo terrestre, têm a oportunidade de verificar a realidade dos meus propósitos, a
realidade das efusões, e vivem em sua Essência a realização da promessa.

Isso é agora.

Vocês todos que trabalharam e que continuarão a trabalhar na última etapa (a partir de hoje, a etapa mais importante para o retorno da Luz em
meio a este mundo dissociado), depois de terem escalado uma a uma as vibrações da Luz a fim de aceder a esta etapa, vocês são hoje seres

tornando-se Luz, tornando-se Unidade e Totalidade.

Eu os chamei, há várias semanas, de Transmissores e
de Portadores de Luz.

Eu os chamei de Cocriadores da Luz.

Hoje, e pelo selo do Arcanjo Metatron, e pela minha Radiância e pela minha Orientação, eu os denomino a Luz recriada.

Mais nada pode, de agora em diante, criar obstáculo à sua manifestação, ao estabelecimento da Luz, da Verdade, da Unidade e
ao regresso em meio ao povo galáctico, em meio ao povo das estrelas.

Isto firma, de maneira visível, e em breve no exterior de vocês, o fim do seu isolamento, o fim da sua separação.

Vocês sabem, e eu lhes disse em várias ocasiões, que venho realizar a vontade do Pai.

Isso passa, e isso irá passar cada vez mais, por uma desconstrução do conjunto das ilusões que os mantiveram sob o seu jugo, gradualmente
e à medida do transcorrer dos milênios.

Isso, hoje, não há mais como existir.

Independentemente dos sofrimentos ainda existentes neste mundo, eles serão transmutados pela realidade da Luz, pela revelação da Fonte e
pela vontade da Fonte.

Vocês contribuíram amplamente para estabelecer este novo reino.

Vocês contribuíram amplamente para estabilizar a Luz nesta densidade, não apenas para vocês, mas, sobretudo para o seu planeta que os
acolhe.

Ele está agora, doravante, em condições de realizar o seu grande salto.

Isto não é para agora.

Isto é para dentro de algum tempo.

Vocês terão, em breve, a revelação total do plano da Luz.

A revelação do plano da Luz prefigura, em vocês, o que eu já lhes
anunciei e que será o anúncio a ser feito por Maria.

Vocês têm diante de vocês, ainda, instantes e momentos viver, a fim de aperfeiçoar, de refinar e de amplificar a Luz em meio a este mundo.

Hoje, pela ascensão que vocês realizaram em meio ao seu próprio corpo, em meio mesmo à esta dimensão, vocês vão ativar o último nível.

Este corresponde à vibração da Luz estabelecida entre o seu nariz e onde crescem os seus cabelos, no nível da fronte (testa).

Esta banda de Luz é um selo que lhes é aplicado pela Fonte a fim de permitir-lhes viver a Unidade, dentro mesmo deste mundo dissociado.

Assim, nós, Conclave, assistidos dos Concílios e de certas Ordens espirituais, e na presença da Divina Mãe e da Fonte, nós jorramos em vocês
este último selo em meio à pressão da radiação ultravioleta, em meio mesmo ao Espírito Santo.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Assim, durante as duas últimas semanas do seu tempo terrestre, fornecemos a vocês, as chaves do contato entre o seu
corpo físico, os seus corpos de manifestação nesta densidade dissociada e o seu veículo que eu chamaria de supralumínico.

Hoje, imprimimos em vocês, a marca da Luz após ter construído as suas novas fundações no seu peito, no seu coração, após ter permitido o
impulso da Luz, a fim de ativar as novas lâmpadas em vocês.

Aí estão vocês hoje, no limiar de uma nova Unidade, realizada nas suas estruturas dissociadas como nos seus veículos supralumínicos.

Isso faz de vocês, a partir de hoje, os ungidos do Senhor.

Não se preocupem com os seus irmãos que não conhecem ainda a face do Pai.

A hora deles virá.

Os Casamentos deles estão simplesmente atrasados algumas semanas.

Ninguém que pertença à Luz autêntica será deixada de fora.

A Verdade, a paz, a Glória, a humildade é-lhes revelada, hoje, pela integração da Unidade nesta banda de vibração entre o seu nariz e a parte
superior da sua testa.

Uma vez mais, vocês se tornam, pela impressão deste selo em vocês, os ungidos do Senhor, mas, sobretudo, capazes de estar e de residir na
Luz da Fonte, independentemente das circunstâncias da vida sobre esta Terra.

Esta, como sabem, deve passar por períodos de desconstrução essencial em que as ilusões, os jogos de poder devem desaparecer
completamente.

Todo o que os mantinha na separação, no sofrimento, na ilusão, é chamado agora, a uma dissolução total.

A presença da vibração da Fonte no seu peito, a presença da vibração da Fonte imprimida pelo selo Metatrônico no nível da sua testa e do seu
nariz, permite estabelecê-los na Luz divina, independentemente das circunstâncias da vida de vocês.

Esta décima primeira etapa dos seus Casamentos Celestiais realiza, em vocês, a junção da horizontalidade e verticalidade.

Os antagonismos, as oposições dissolvem-se e dissolverão cada vez mais rapidamente.

É-lhes pedido que continuem a estar centrados nesta Luz, na sua mestria e no seu abandono total ao Pai e à Fonte.



Concordando com a Luz, nada, absolutamente nada de contrário à Luz pode acontecer a vocês.

Não julguem o que chega a vocês, porque isso não pertence nem à Sombra, nem a uma retribuição, mas isso pertence, realmente, ao
estabelecimento da Fonte em vocês, ao fim do seu isolamento, à sua reconexão com o Mundo Galáctico e com a Fraternidade Galáctica.

O conjunto dos seus irmãos de Luz (povos das estrelas, povos da intraterra, povos dos Mestres do Tempo) serão visíveis muito em breve, não
ao seu olhar interno, mas à sua visão mais simples.

A revelação está acontecendo.

Vocês entram na última etapa desta revelação.

Esta revelação vai ser, para vocês, o estabelecimento da Alegria, o estabelecimento da Verdade, o estabelecimento da pureza e da
compreensão do que vocês são, inteiramente e em Verdade.

As experiências do que vocês são vão se multiplicar livremente e
à vontade.

Como eu já disse, vocês são seres infinitos, seres de
Luz que escolheram o sacrifício da Luz a fim de viver nesta

densidade, a fim de crescer em Luz e, no momento certo, revelar a Luz
que vocês são.

Este momento está aí, agora.

A Fonte revela-se a vocês dentro de alguns dias do seu tempo terrestre.

Isso não assinala o fim.

Isso assinala efetivamente o início da alegria, o início da Alegria inefável que nunca nenhum de vocês viveu e, isto, vocês viverão dentro de uma
comunidade de várias dezenas de milhões de pessoas neste planeta.

Vocês terão, então, o encargo de irradiar esta Luz sobre o conjunto da
humanidade, não por qualquer vontade, não por qualquer poder, mas

simplesmente acolhendo e sendo isto.

O Pai, a Fonte, revela a vocês, neste momento mesmo, a sua Radiação e a sua Presença.

Ao aceitarem isso, vocês se revelam a vocês mesmos.

Não há mais lugar para a hesitação, não há mais lugar
para a interrogação, ainda uma vez, mas há lugar para a alegria.

Efusão da radiação ultravioleta, efusão da radiação do Espírito Santo, em meio mesmo à presença da Fonte.

... Efusão de Energia ...

Vocês entram, de agora em diante, em gestação com o seu planeta para que ele desabroche, literalmente, na sua nova dimensão.

A sua Terra constrói a sua veste de Luz em outra dimensão, onde poderão estabelecê-los na paz eterna, na Verdade eterna, conectados a todas
as outras dimensões do Amor e da Criação.

Isto está a caminho, agora, para o seu planeta.

Vocês, que realizam estas Núpcias Celestes, adiantaram-se e permitiram que isto fosse criado.

Sejam agradecidos pela Eternidade.

Centrando-se, levando a sua atenção sobre o seu coração e sobre a
banda de frequência luminosa que existe entre o seu nariz e a sua

testa, a parte superior da testa, vocês chamam em vocês a Fonte, manifesta em vocês a Fonte e se comunicam com o Pai.

Esta comunicação, que lhes foi ocultada pelo seu sacrifício, está, de agora em diante, terminada.

Cada um de vocês está, doravante, apto a comungar e se comunicar com a Eternidade.

O seu veículo supralumínico entrará em manifestação e irá se aproximar da sua dimensão, cada vez mais.

Alguns de vocês já têm a oportunidade de ali transferir a sua consciência e de explorar certos mundos, certas manifestações.

Vocês se tornarão cada vez mais numerosos a viver estes momentos e a se encontrar em meio a esse veículo de eternidade.
Ser-lhes-á possível, em pouco tempo, aceder à nova dimensão da Terra em criação, a fim de ali levar de lá a sua contribuição, de ali

manifestar a sua Presença, a sua Radiância e o seu desejo.

A era da separação definitivamente acabou.

Não se preocupem, ainda menos do que antes, com as desconstruções deste mundo.

Elas, desde que eu anunciei a vocês, amplificam-se e irão se amplificar a cada dia.

O seu céu altera-se de maneira considerável, vê-lo-ão com os seus olhos de carne.

Isto não é em dez anos.

Isto não é em um ano, mas isto é agora e daqui em diante.

Não se trata de uma promessa em vão.

Eu executo a Vontade da Fonte.

Nós executamos, todos nós ao nosso nível, a Vontade da Fonte.

Isso lhes é doravante revelado e desvendado tanto sob forma visual como sob a forma de sonhos, assim como sob a forma de sensações, e
sob a forma de evidências.

Há numerosos canais para revelar, em vocês, o plano da Fonte.

Isso vai se estender e se manifestar a vocês, inteiramente, nos próximos dias.

Assim decidiu a Fonte.

Em resposta à sua alegria e ao seu impulso, em resposta à sua resposta e ao nosso pedido, vocês que vivem estas Núpcias Celestes, fiquem
felizes.

Elas se realizam, na Luz e na Verdade, em meio mesmo à sua densidade.

Os sinais são já perceptíveis no interior do corpo de vocês, mas isso irá se tornar perceptível bem depressa, agora, em meio mesmo à sua
sociedade, em meio mesmo à sua mídia.

Não pode ser diferentemente.



Coloquem-se em humildade.

Coloquem-se em simplicidade.

Curvem-se à Irradiação sublime da Fonte e acolham.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Vocês irão compreender e viver, dentro de muito poucos dias, o
encantamento da Luz, a felicidade eterna da Luz.

A Fonte assim decidiu.

Estes momentos que vocês vivem são momentos únicos na história da sua alma e na história deste mundo e na história da Eternidade.

Bem amados Mestres e Criadores da Luz, literalmente, vocês ganharam o seu Céu, literalmente, ganharam o seu lugar em meio à Fraternidade
Galáctica.

Resta-lhes, agora, na sua linguagem, arregaçar as mangas e
trabalhar cada vez mais na efusão da Luz.

Contentem-se em ser, contentem-se em viver a Fonte, em viver a Alegria, em viver o presente.

O resto se estabelecerá por si mesmo.

Não tenham qualquer dúvida a manter.

Não tenham qualquer medo a projetar porque, uma vez mais, assim como eu disse, a Luz é inteligente.

A Fonte é mais ainda.

Ela os conhece, pessoal e individualmente, de toda a eternidade.

Ela se estabelece em vocês, marcando-os na fronte, fazendo de vocês seres filiados à Luz, a bondade, ao Amor e à Verdade.

As dúvidas que assaltavam ainda alguns de vocês, em certos momentos, irão se afastar de vocês devido à beleza que verão.

O seu céu se altera.

A sua Terra se altera.

Vocês mesmos, vocês se transformam a fim de viver a eternidade em meio ao seu corpo supralumínico.

Isto está longe de ser uma ilusão para aqueles que já o vivem e
isso é uma promessa de pura felicidade para aqueles de vocês que não o vivem ainda.

Não há atraso para isto.

Há apenas construção que termina, que se acaba e que se completa.

A impressão da Fonte em vocês, irá adaptá-los à realidade do seu veículo transdimensional.

Ele irá se manifestar a vocês cada vez mais, assim como eu disse.

O trabalho que vai se realizar durante esta semana deve permitir centrar a sua consciência nesta banda de vibração e de freqüência situada
acima do seu nariz até a raiz da sua testa.

A efusão da radiação ultravioleta, acoplada à efusão do Espírito Santo e à manifestação da Fonte, continuará a realizar-se entre 12:00 e 13:00 do
seu relógio, no momento em que o Sol se eleva.

Esta hora é uma convenção desejada pela Fonte.

Não corresponde completamente ao zênite, obviamente, ainda que eu
tenha chamado assim porque não se trata do zênite solar, mas do zênite da Fonte e o zênite da Fonte decide e decreta ela própria o

momento, ainda que o Sol seja o seu agente.

Assim, durante esta semana, entre 12:00 e 13:00 vocês irão penetrar, cada vez mais, nos arcanos do plano da Fonte.

Vocês irão viver manifestações vibratórias intensas e belas.

Esta Luz, que se manifesta em vocês, irá adaptá-los às escolhas que vocês fizeram: aquela da beleza e da Verdade, aquela da sua Eternidade,
nesta semana que vai transcorrer, até

a nossa última efusão das Núpcias Celestes (mas que, no entanto,
estará longe de ser a minha última efusão porque eu retornarei, assim como lhes disse, para a minha festa, mas também para a festa de Maria,

para duas outras etapas essenciais do plano da Luz porque, nessa época, muitas coisas terão passado sobre esta Terra, de maneira visível
e invisível).

Numerosas coisas terão sido reveladas à humanidade, atordoada com o que lhe foi escondido durante tanto e tanto tempo.

A Sombra não pode mais interferir.

Não pode mais se opor.

Ela despojou-se do seu papel de oponente.

O Pai, a Fonte, na sua grande indulgência, propôs às forças da Sombra a rendição à Luz.

Estas, em grande parte, aceitaram.

Assim, só as Sombras humanas persistem em alguns movimentos e
em algumas resistências que continuarão, ainda, algum tempo.

No entanto, isso não deve afetá-los porque o plano vai se revelar a vocês da mesma maneira que o seu veículo multidimensional se revelou a
vocês.

Portanto, nós lhes pedimos, sempre mais numerosos, para participarem desta tríplice efusão, entre 12:00 e 13:00, durante esta semana.

Nós iremos nos encontrar, quanto a nós, do mesmo modo, no Domingo da sua próxima semana, às 12:00, hora francesa, [07:00 da manhã -
horário de Brasília].

Efusão da radiação ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte.

... Efusão de energia ...



Eu não abrirei esta noite espaço para perguntas.

Prefiro deixar, assim como me pediu a Fonte, um espaço preenchido da Radiação da Fonte, a fim de concluir esta décima primeira etapa e
prepará-los ao que vem durante esta semana que assinala o regresso da Luz em meio mesmo à manifestação tangível.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres e Criadores da Luz, deixo-os viver, no silêncio total, o fim desta efusão da sua décima primeira Boda Celeste.

Sejam preenchidos da Graça da Unidade, da Graça da Verdade e da Graça do Amor.

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, e eu lhes digo até a próxima semana do seu tempo.

Sejam abençoados e acolhidos.

************
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Meus bem caros amigos, estou extremante contente de reencontrá-los e, para alguns de vocês, de conhecê-
los, porque jamais os tinha visto ainda.

Então, se quiserem, eu os acolho nesse lugar, como vocês me acolhem aqui, entre vocês, porque eu venho aí
falar-lhes dos Elementos.

É algo extremamente importante e eu tive a oportunidade, na minha vida, de falar muito deles.
Os Quatro Viventes, aqueles a quem chamei de Hayoth Ha Kodesh ou de Querubins correspondem, se

quiserem, ao que há de mais próximo do trono do Pai e d’A FONTE.
Então, se quiserem, vamos primeiramente falar um pouco dos números, porque é extremamente importante

compreender porque A FONTE é Pai, o Pai é geometria e número, aritmética, isso é muito importante.
O Pai sempre falou aos homens a linguagem da matemática, a linguagem da geometria.
É extremamente importante, a tal ponto que tudo é cifra e tudo é medida nos Universos.

Tudo se expressa através da Vibração ligada aos números, ligada às cifras e ligada à geometria.
Isso é uma coisa muito importante e eu creio, aliás, que o Arcanjo ANAEL, parece-me, expressou-se

longamente sobre a Vibração da forma e a Vibração da cor.
A cor, também, é claro, está ligada às cifras e aos números.

Então, em primeiro lugar, a Fonte UNA se mira ela mesma e se duplica no número Dois: FONTE Pai, FONTE
Mãe.

Em seguida, intervém o Três.
O Três é o que se poderia chamar de Trindade operadora da Criação ou o Ternário operador da Criação.

E, exatamente depois, vem o Quatro.
O Quatro é o Quatro da Vida.

E o Três e o Quatro dando o Sete, vão ritmar todas as manifestações da Vida.
Isso é muito importante de compreender.

Então, os Quatro Viventes vêm depois do Ternário operador da Criação.
Quatro mais três é igual a sete e, obviamente, há os Sete Arcanjos responsáveis, em todo caso nesse mundo,

pela própria Criação dos seus corpos, tal como vocês os habitam hoje.
É importante compreender que todos os seres que passam pela encarnação (mas também nos planos sutis e

nos próprios planos da quinta dimensão) são constituídos de proporções variáveis do que se chamam de
Elementos.

Aliás, na Astrologia, dão-lhes sempre a parte de Ar, de Fogo, de Terra e de Água que os constituem.
É extremamente importante, porque cada Elemento está diretamente, eu diria, conectado com um movimento

da energia e da consciência que é específico.

O.M. AÏVANHOV – 5 de julho de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-BPLqLelBpWo/Ug25j5xfFhI/AAAAAAAAC60/-9rvsV2m4Ns/s1600/000+omraam+-+05.07.2009.JPG


***

É extremamente importante, porque a integração desses quatro Elementos, o equilíbrio em vocês desses
quatro Elementos, permite a constituição de um canal de Luz que vai duplicar o que chamam de Sushumna.
Esse canal de Luz é constituído de partículas elementares de Luz que chamamos de partículas Adamantinas

ou também de Agni Devas, os Devas do Fogo.
Os Agni Devas são partículas que estão na origem, se quiserem, do prana.

Tudo o que é constituído, de modo visível e invisível, o é à base dos Agni Devas.
Os Agni Devas são pequenas esferas, muito pequenas, nas quais existe uma haste.

Isso corresponde totalmente à partícula mais elementar que seus cientistas chamam de bósons ou de ultimon,
também.

Então, isso não é importante, são palavras.
O que é importante é que o seu canal, que vocês chamam de Sushumna, ou seja, o canal mediano da coluna
vertebral, prepara-se para fazê-los viver (pela adição de uma camada suplementar que se denomina Canal do
Éter, ligado à agregação dos Agni Devas no nível desse Sushumna) fenômenos migratórios de consciência,
inteiramente ou em parte, com ou sem esse corpo, no seu veículo chamado de corpo de Estado de Ser ou de

Eternidade.
Eu prefiro, quanto a mim, o termo Corpo de Luz.

É muito mais bonito, não é?
E muito mais compreensível, mas cada um tem seus termos, isso não é importante.
O canal do Éter é a junção dos Quatro Elementos, e não do Fogo, no Sushumna.

Vocês sabem que, nos textos orientais, é dito que o Fogo Serpente da Kundalini, o Fogo do Conhecimento e
o Fogo da Terra sobem no interior desse canal para perfurar e abrir as bainhas dos chacras.

Doravante, é outro trabalho que se constitui, quer dizer que não há apenas o Fogo, mas há o conjunto dos
Elementos que se casam e que se conjugam para dar um segundo canal ao redor do primeiro canal.

Essa é a constituição que está ligada, também, a tudo o que vocês vivem desde as Efusões da Radiação de
MIGUEL e, portanto, dos Casamentos Celestes que verão o resultado a partir, eu diria, do período situado

entre 14 e 20 de julho.
Naquele momento, a humanidade jamais será a mesma, porque ela terá associado uma camada suplementar

no nível da sua consciência, ligada à revelação dos Quatro Viventes e, portanto, dos Quatro Hayoth Ha
Kodesh.

É também o que está inscrito, em linguagem metafórica utilizada na Bíblia, para falar dos Quatro Cavaleiros do
Apocalipse.

As trombetas de Jericó vão em breve soar.
Quem soa as trombetas?

São os Sete Arcanjos.
E eles soam as Sete trombetas para anunciar o quê?

Para anunciar o retorno e a mensagem da Virgem, que ocorrerá exatamente após o final da desconstrução
ocasionada e produzida pelo Conclave Arcangélico e por MIGUEL.

***

Vocês estão, portanto, entre este período que chega a partir desta noite e até o período do mês de maio do
seu próximo ano (portanto, durante aproximadamente um tempo de gestação, ou seja, durante 09 meses),

constituindo, de maneira definitiva (e alguns vão constituí-lo mais rápido do que outros, eles serão, de algum
modo, os prematuros, não é?), o Corpo de Luz.

Mas, entretanto, é durante este período que a totalidade do seu veículo ascensional será realizada.
Hoje, a Luz d’A FONTE vem a vocês e ela nada tem a fazer se vocês não quiserem tudo isso.

Ela, o que ela quer é que o seu corpo de Eternidade seja o mais luminoso, o mais glorioso possível.
É o que está chegando sobre este planeta.

Então, obviamente, desde algumas semanas (não no início do trabalho de MIGUEL, porque no início era fácil),
muitas pessoas sobre a Terra vivem transformações por vezes, eu diria, fatigantes.

Há, efetivamente, a Luz, mas há também a morte de algumas coisas, de algumas relações.
É preciso aceitar.

Isso também faz parte do que MIGUEL e outros definiram como o abandono à Luz, porque, o que lhes será
proposto, em substituição ao que morre, será muito mais luminoso e muito mais adaptado ao seu próprio

caminho.
Portanto, não olhem para trás, olhem no agora, vivam o que vocês têm que viver e estejam certos de que o que

lhes causa sofrimento é para o seu bem.
É a estrita Verdade, para todo o mundo, para cada um de vocês e para o conjunto da humanidade.



Vocês não têm a possibilidade, apesar das energias que vivem, de terem uma visão panorâmica do que está
chegando.

Então, através dos fenômenos de sincronia, quando vocês aceitam a Luz, quando vocês aceitam o Ultravioleta,
quando vocês aceitam a Presença d’A FONTE em vocês, e do Espírito Santo em vocês, vocês favorecem a

emergência e a agregação de novas relações, de novos encontros, muito mais adaptados ao seu novo estado
vibratório.

Mesmo no nível profissional, no nível afetivo, no nível social, no próprio nível do que vocês são, é muito
importante, aí também, não resistir ao que se instala em vocês.

Não há qualquer Sombra que possa ser responsável por essas mudanças, mesmo se, por momentos, e para
alguns de vocês sobre o planeta, isso lhes parecer por vezes doloroso.

É uma grande Alegria que está chegando.
E vocês irão compreender isso muito melhor, depois da Efusão de MIGUEL essa noite.

Muitas coisas aparecer-lhes-ão claramente.
Então, eu creio que, como é do meu costume, vamos abrir um espaço de questionamentos.

***

Questão: há três anos, eu tive queimações no nível da coluna vertebral que subiam até o nariz. Ao
que isso correspondia?

Isso corresponde ao despertar da Kundalini, mas em relação com o Fogo, tal como foi descrito nos textos
antigos orientais.

Mas, hoje, há apenas o Fogo que sobe na Kundalini e esse Fogo se constitui, propriamente falando, no eixo
do veículo ascensional que vocês chamam deMerkabah.

O eixo desse veículo corresponde à duplicação, pelos Agni Devas ou partículas Adamantinas que vêm forrar o
exterior deste Sushumna.

Portanto, aqueles que viveram, agora, o despertar da Kundalini e a constituição dos novos corpos há dois
anos, vão reviver, novamente, esse processo, mas não unicamente através do Fogo.

É o que será realizado pelas últimas Efusões Micaélicas.
Isso se fará pela subida do Fogo da Kundalini, pela subida da Água, pela subida da Terra e pela subida do Ar.
Isso corresponde a uma Vibração/consciência percebida no conjunto das costas e terminando, efetivamente,

no nível do 12º corpo.
Alguns de vocês já vivem isso.

Vocês viveram, MIGUEL chamou isso de símbolo do infinito, que reunia o coração e os 11º/12º corpos.
Existe também uma reunificação da última parte do trajeto, que não está ativada, entre o 12º corpo e um ponto
que está situado acima da raiz de implantação dos cabelos, que corresponde à última parte a mais brilhante, eu

diria, do processo ascensional que vocês vão viver muito em breve.

***

Questão: quando medito, eu tenho sensações no nível da cimeira do crânio e do ouvido esquerdo.
Isso corresponde ao quê?

Isso corresponde à ativação de outro nível, no nível dos chacras superiores e, em particular, da junção
entre Sahasrara chacra e Ajna chacra, que permite o estabelecimento, no nível do ouvido esquerdo,

do Antakarana, ou seja, da Ponte de Luz que permite a comunicação entre o corpo e a alma, depois entre a
alma e o Espírito, que se manifesta no nível dos primeiros Nada, ou seja, no nível do som da alma, por um

fenômeno de pressão no nível do ouvido e que termina, depois da passagem por diferentes sons, pela nota Si,
pelo Coro dos Anjos e pelo Silêncio.

***

Questão: como se manifesta o som Si?

Um som Si é um som Si, ouvido ou no meio da cabeça, ou no exterior do ouvido.
Mas é um som.

Não é uma visão da mente, não é?
Isso irá se realizar, como disse MIGUEL, progressivamente.

Não é obrigatório aparecer daqui até o final das Núpcias Celestes, mas, por outro lado, isso vai aparecer.



Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do seu veículo multidimensional, vocês irão revelar a
presença do Si e desse veículo, de maneira concomitante.
Então, paciência, e tenham confiança na Inteligência da Luz.

É importante.
Isso se instaura, e isso participa, da mesma maneira, da elaboração desse som.

Não há que buscar por uma técnica, há, simplesmente, que viver a Luz e o som irá nascer espontaneamente.
Se não nasceu por enquanto, é que o trabalho de construção não está terminado.

As Núpcias Celestes serão terminadas em breve.
Mas há uma gestação, não é?

E há o seu tempo para realizar isso, não há urgência.

***

Questão: é normal que esse som seja contínuo?

Mas é claro!
Quanto mais contínuo, mais ele assinala o estabelecimento de uma conexão firme e definitiva.

Mas atenção, isso é também uma responsabilidade.
Quer dizer que ouvir esse som Si necessita de conformar-se ao que a vida lhe envia.

Porque a alma dirige, naquele momento, totalmente, a sua personalidade.
E é preciso não entrar em resistência.

E o que vocês chamam de perda, nesse caso, é liberação.

***

Questão: eu me vi um pouco maior do que eu sou, mas como se meu corpo fosse luminoso, um
pouco maior. É isso o que é chamado de veículo de Luz?

É isso.
É um veículo de Luz de quinta dimensão.

A percepção é diferente de acordo com o grau de aproximação, mas também diferente de acordo com o nível
que você penetrou e, disso, MIGUEL falou, eu creio.

Seja um veículo de Luz, seja um veículo de cristal, seja um veículo de diamante e sejam, ainda, outros
veículos, mas a maior parte, efetivamente, é de veículos de Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes trago todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e todos os meus
agradecimentos.

Eu lhes agradeço por terem rido de bom coração, isso é muito importante.
Vou dizer-lhes até breve, mas creio que, essa noite, eu vou me dar prazer com o meu bilhete de

Melquizedeque: vou me convidar para a Efusão de MIGUEL, porque é muito agradável.
Isso não quer dizer que eu vou falar, hein!

Mas essa noite haverá MARIA, e haverá muita gente.
Então, eu lhes digo, de maneira silenciosa e vibratória, até à noite.

Passem bem.
Até breve.

************
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~ O CORAÇÃO ~

   
Eu sou RAM.

Eu lhes transmito a minha Paz.

Recebam o meu Amor e as minhas Bênçãos.

Eu sou aquele que os instrui e que lhes permite encontrar o espaço do seu Coração (*).

Eu sou o Mestre do ar.

Eu sou aquele que vai lhes dar os elementos concretos e práticos para chegar a estabelecer em vocês esta Paz do
Coração.

Eu venho, portanto, hoje, entre vocês, prosseguir a missão que me é atribuída.

O Coração é o Templo, isso vocês compreenderam.

O Coração é o lugar onde se encontra a Essência.

O Coração é o lugar onde vocês reencontram a Fonte.

O Coração é o lugar onde nasce a Alegria.

O Coração é, assim como lhes anunciou Miguel, a sua nova fundação.

É no Interior do Coração que deve se erigir e se desenvolver a sua nova Consciência.

O Coração é um espaço de não dualidade.

Ele escapa, portanto, ao espaço dimensional de vocês.

Assim, uma série de expressões existentes, em todas as culturas e traduções, como, por exemplo, dizer de alguém
que tem Coração ou não tem Coração não tem qualquer sentido.

O Coração é Unidade.

Ele não participa da sua dualidade.

Isso significa que, a partir do momento em que a sua consciência se erigir e se manifestar no Coração, vocês não
podem mais participar da dualidade.

Sair do seu Coração, em suas atividades correntes nesta dimensão dissociada os impede de viver no Coração.

O Coração não se importa com os seus caminhos.
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O Coração não se importa com o desenrolar da vida de vocês nesta materialidade.

O próprio Amor, do qual vocês pronunciam as palavras para com uma pessoa, não é o Coração.

O Coração está além da posse.

O Coração está além da declamação.

O Coração está além da afirmação ou da negação.

O Coração É.

Como Mestre do ar, eu inicio o movimento que permite o não movimento.

Nisso, eu me permito estabelecer em vocês o que pede a Fonte, de toda Eternidade.

As rondas da vida, as rondas de suas vidas, fogem para o Coração, sem isso, não haveria ronda, não haveria
Unidade e ausência de encarnação.

Aí está o ‘paradoxo’, em suas vidas encarnadas, que é encontrar o Coração que não pertence a esse mundo.

O Coração é Essência.

O Coração é radiação.

O Coração não é palavra.

O Coração é estado.

O Coração é Alegria.

O Coração é Paz.

O Coração é (ainda um paradoxo) ação e não ação, resolução da ação na não ação, e resolução da não ação na
ação.

Essas palavras são importantes.

Elas significam para vocês o movimento e a imobilidade do movimento.

Encontrar o Coração é encontrar a sua Essência.

Estabelecer a vibração do Coração estabelece em vocês as fundações da nova dimensão.

Estabelecer em vocês a Verdade da sua Essência permite-lhes estar na Verdade da ação, em conformidade com a
Fonte que está em vocês.

Assim, a Fonte apenas pode se revelar e se despertar.

Vocês são a Fonte, mas, também, os filhos da Fonte.

O Coração permite compreender e resolver os paradoxos.

O Coração não pode julgar, porque o julgamento é já sair do Coração.

O Coração não pode parecer, o Coração apenas pode Ser.

Estar no Coração é deixar transparecer o estado de ser através do brilho do olhar, através do brilho da vibração,
através do brilho do Ser, inteiramente.

***

Se estabelecer no seu Coração é a chave da Eternidade.

Se estabelecer no seu Coração é a chave da felicidade.

Se estabelecer no seu Coração é a chave da Alegria, da Paz e da Verdade.

Apenas há Verdade comum a todos os seres, no Coração.

A Verdade de um não é a Verdade do outro, mas Verdade.

Estando no Coração, a Verdade de uns e de outros torna-se apenas Uma.

Ela é Amor e fraternidade.

O relacionamento pelo Coração é possível e desejável entre vocês e o conjunto dos seus irmãos humanos.

A relação pelo Coração é possível e desejável entre o seu reino e os outros reinos.

A relação pelo Coração entre o seu reino, entre a sua evolução e outros caminhos evolutivos é possível e desejável.



O Ar está ligado ao movimento.

O movimento participa da imobilidade.

O movimento dos astros, no seu curso ao redor do sol, participa da criação.

O movimento do seu satélite participa dos humores e da própria criação de vocês, refletindo a Luz do sol.

Assim, a lua é a Luz do astro desse povo maravilhoso que, no entanto, não pertence às mesmas linhagens evolutivas
que a de vocês, que a da humanidade.

Estabelecer a relação pelo Coração com essas outras linhagens evolutivas permite-lhes não julgar, permite-lhes viver
o maravilhamento do instante e a Realidade do contato com esses povos, com Verdades outras além das de vocês e,

no entanto, que participam da mesma Verdade.

Porque, estando no Coração, uns e outros, vocês irão constatar facilmente, pela vibração e pela visão real do que é,
a Unidade de todas as coisas, nos diferentes mundos e nas diferentes linhagens evolutivas.

Os passos que vocês estão dando no decorrer desta vida são destinados a afirmar em vocês a Verdade do Coração.

Paradoxo, aí também, que, mesmo ao se afastar desta Verdade essencial através das experiências da sua
encarnação, isso contribui para fazê-los encontrar-se e reencontrar-se.

Vocês não podem escapar à sua Luz.

Vocês não podem escapar ao seu próprio Coração se vocês crerem nisso; isso é apenas uma crença, não é a
Verdade.

Vocês todos, irmãos e irmãs desta Terra, sigam as suas linhas diretrizes, sigam a sua própria Verdade e as
suas próprias linhas evolutivas.

Do mesmo modo como há muitas moradas na casa do Pai, há muitas linhagens evolutivas que participam da
expressão e da expansão da Fonte e do retorno à Fonte, porque, em última análise, tudo provém e tudo regressa a

Ela, a Ele.

Todos nós somos Seus agentes.

Todos nós somos Suas manifestações, em um grau diferente, segundo nosso ponto de vista, segundo nosso olhar.

Hoje, várias portas se abrem, várias revelações se fazem, mesmo no seu sistema solar, mesmo no corpo de vocês.

Hoje, a abertura que acontece está ligada ao movimento: movimento do sol, movimento da lua, movimento dos
planetas mudando no seu orbe e que permite, nas suas estruturas físicas e etéreas, revelar o seu Coração.

Ainda uma vez, o paradoxo, a mudança, o movimento induz um novo movimento que contribui para estabelecer o não
movimento.

Vocês são os jogos e as danças do Senhor.

Vocês são o Senhor em outro tempo que Ele, na Eternidade.

A Paz é a porta.

A Alegria é a chave.

O Coração é o assento e o ponto de impulso na nova Divindade que deve aparecer e nascer em vocês a fim de lhes
permitir revelar a totalidade da sua Essência nesta materialidade, a fim de apagar as sombras criadas pelos seus

caminhos, no decorrer das suas encarnações.

O Sombra não existe como tal.

Ela é apenas a Luz ainda não manifestada.

O jogo da Sombra e da Luz é um jogo dual ao qual a Luz não participa.

A Luz tendo sido, sendo, não pode participar da luta entre a Sombra e a Luz.

Apenas a Sombra que acredita que ela está lutando.

A Luz jamais luta.

A luta implica no movimento.

Mas a Luz é movimento, mas, está além do movimento e do não movimento; ela não pode, portanto, de nenhum
modo, participar da luta, nesta dimensão.

Somente o Arcanjo, em sua ronda, em seu movimento, vem apagar as zonas de sombra, que são as zonas da ilusão.

Mas eles não lutam, ainda que se possa, para alguns deles, chamá-los de Guerreiros da Luz, eles não são Guerreiros
de nada mais senão das ilusões criadas pelo Homem, criadas pela necessidade da experiência.

Assim, vocês mesmos devem trabalhar no seu próprio Templo interior, no seu próprio santuário.



Vocês devem ter, como disse Cristo, a sua casa limpa, porque Cristo vem, porque a Luz vem.

Não a procurem no exterior; ela vem em vocês, para vocês e por vocês.

Não há outro Cristo além de Cristo.

Não há outro Pai além do Pai.

Não há outra Verdade além da Verdade.

Somente os movimentos de ‘inspirar’ e de ‘expirar’ os fazem crer que o contrário seja possível.

Na sua intimidade, na sua Eternidade, vocês são os seres de Paz.

Os únicos combates estão ligados ao movimento para o exterior; o combate cessa quando vocês se voltam para o
interior.

E, quando vocês alcançam o interior, o movimento cessa totalmente, o tempo para, no sentido em que vocês
entendem isso.

Esta dicotomia ‘passado e futuro’ não tem mais qualquer chance sobre vocês, porque vocês encontram o instante e
o presente que é o instante da sua Presença.

***

Assim, a Fonte se revela a vocês, na sua intimidade.

Ela tomará, segundo o seu olhar e segundo o seu ponto de vista, um aspecto diferente, mas o próprio aspecto da
Fonte é apenas o reflexo das suas crenças finais.

Entretanto, a Fonte tem uma forma.

A Fonte mais etérea possível tem a capacidade para ser o mais denso possível e para habitar inteiramente, ou
parcialmente, uma forma.

Assim, a Fonte, que expressou o fato de não tê-los jamais deixado, é Verdade autêntica.

É por isso que todos os ensinamentos e todos os professores da Terra lhes pediram para buscar o Reino dos Céus
no interior de vocês, no interior da sua Verdade, e não em qualquer história ou em qualquer experiência.

O importante é viver o que vocês são.

O que vocês são não é o que vocês creem.

O que vocês são não é o que vocês vivem.

O que vocês são é a Realidade do que vocês são, no momento em que vocês não expressam mais qualquer
movimento.

A Realidade do que vocês são é independente de qualquer crença.

A Verdade do que vocês são escapa aos seus condicionamentos, aos seus sofrimentos e às suas projeções.

Cabe-lhes, assim, criar este espaço de Verdade no seu Templo interior.

Cabe-lhes criar, em vocês, este espaço sagrado.

Eu lhes dei as chaves, eu lhes darei outra chave essa noite.

Vocês estão no dia do ar.

Amanhã vem o dia do fogo, que será preciso depois encarnar na Terra e mobilizar no ar e na água.

Hoje, o ar é o que é propício para o estabelecimento da Paz, o sopro se abranda.

Quando o sopro se desperta, ele se torna fogo.

O atrito do ar dá o fogo e nutre o fogo.

O fogo tem um objetivo que é o de se elevar, para permitir a descida na Terra e o movimento na água e, novamente,
no ar.

Quando os elementos se revelam inteiramente na sua manifestação, na sua corporeidade, eles permitem o
estabelecimento do Éter e, portanto, da Verdade que lhes foi escondida.

Isso é agora.

Isso se revela a vocês, a seu ritmo, mas no instante.

Vocês têm compromisso com o tempo.



Vocês têm compromisso com vocês mesmos, vocês têm compromisso com a sua Presença no instante presente.

Vocês revelaram o que vocês são, vocês vão compreender o que vocês são, vocês vão viver o que vocês são.

Mas, para isso, é preciso fazer silêncio e o silêncio apenas é encontrado no Coração.

Ele jamais será encontrado nas palavras, ele jamais será encontrado na elaboração de conceitos, na elaboração de
proposições, porque a Fonte é o único indicativo que tem Realidade, que tem o peso da Verdade e o peso da

densidade em meio à sua manifestação.

Aí estão, meus amados irmãos, as poucas palavras que eu tinha para dar a vocês, mas, além das palavras, eu vou
lhes dar, agora, esse discurso, sob forma de Vibração.

Agora.

... Efusão de energia ...

*

Eu vou lhes dar agora o ensinamento pela Luz.

O mesmo ensinamento.

... Efusão de energia ...

*

Eu lhes dou agora o mesmo ensinamento, pelo Silêncio.

... Efusão de energia ...

*

Então, agora, se vocês desejarem, vamos abrir um espaço de questões em relação ao ar e não em relação ao seu
caminho na exterioridade.

Aí onde eu posso ajudá-los, que é o seu caminho na interioridade e nada mais.

***

Questão: o espaço entre o inspirar e o expirar é significativo nos processos de despertar?

Sim.

A respiração do ser humano é trinitária ou tri-temporal.

Entre o ‘inspirar’ e o ‘expirar’ existe o silêncio da postura.

O silêncio da postura é o equilíbrio.

O silêncio da postura é o não movimento e pode aparecer como o vazio e o nada, mas é o eixo do mundo, no qual se
manifesta a Fonte.

A Fonte é irradiação, mas a Fonte é vazio, a Fonte é plena.

Irradiar a Fonte necessita de encontrar o espaço do vazio, assim como foi definido pela vivência da pessoa
anteriormente.

***

Questão: voando no ar, pareceu-me que o ar e a água eram ambos como um líquido.

A água está no ar apenas em outro ‘espaço/tempo’.

Assim, ir no ar, acelerando o movimento, contribui para fazer aparecer a água e a resistência da água.

Isso é perfeitamente lógico no sentido em que a criação dos elementos, uns nos outros, participa da mesma Verdade.

A água, o fogo, a terra, o ar, são constituídos, em graus de densificação diferentes, de Agni Deva, partículas
Adamantinas.

Trata-se de um nível de ‘tempo’ e de um nível de ‘espaço’ diferentes, participando de dimensões diferentes e
concretizando-se na sua dimensão.



Na escala mais etérea, os elementos são veiculados e criados, literalmente, pelos Quatro Viventes.

***

Questão: como reencontrar as sensações de perda de marcadores, no voo, fora do corpo?

Irmão bem amado, você busca viver o seu presente em relação a uma referência situada no passado.

Ora, o presente é sempre novo.

Enquanto ele permanecer a consequência do seu passado, você se afasta da Fonte.

Assim, convêm que você faça a limpeza das experiências passadas.

O referencial ‘tempo’ não existe no instante.

Toda referência ao passado, qualquer que seja a qualidade e a intensidade da experiência passada, o afasta
inexoravelmente da Fonte.

A Alegria e a Fonte apenas se encontram no presente, descondicionado e lavado de todo passado e de toda
antecipação.

Isso é um aprendizado.

A partir do momento em que a consciência se centrar no coração, assim como eu expliquei, não pode haver
referência ao passado com relação à experiência do instante presente.

Apenas evocar a experiência passada o afasta do seu presente, inexoravelmente.

Assim, portanto, querer classificar ou escalonar ou referenciar algo existente o afasta da existência do ‘instante’,
inexoravelmente e, portanto, o afasta da Alegria e o afasta também do que você é.

***

Questão: o que significa «estar no coração» e qual é a relação com as emoções?

O coração é inspirar e expirar.

O coração é contração e dilatação, no seu mundo, na sua manifestação.

Mas, no sentido espiritual, ele é doação.

Encontrar o Ser é doar-se si mesmo, é doar, não é tomar.

Doar-se totalmente é o que deve lhes acontecer para deixar o lugar para a totalidade da Fonte.

Assim, uma série de ‘conceitos’, uma série de ‘ideias’ sobre o coração, estão presentes em você, como estão
presentes em qualquer ser humano.

Entretanto, a emoção não é o coração, ainda se o coração bater mais rápido ou menos rápido.

O coração, na sua Essência espiritual, é doação.

O coração, na sua Essência, é Serviço.

Serviço e doação são as duas vertentes da mesma palavra que é Amor.

O Amor é doação.

O Amor é Serviço.

O Amor é dar.

O Amor é jamais olhar o que se recebe, nem tampouco o que se dá.

Os ideais mentais, os ideais espirituais não são o mental, não são o espiritual.

O Amor é a totalidade da doação.

Doação de si.

Doação de tudo.

Você não pode se preencher se você não tiver dado tudo.

Dar tudo necessita de abandonar os medos.

Dar tudo necessita de abandonar todas as crenças, sem exceção.



A Fonte tem todo o tempo para que você viva e para que você aceite isso, nesse ciclo ou em outros ciclos.

Eu lhes dei as chaves da Paz e da Alegria no coração.

As chaves da Fonte, a fim de que esta se estabeleça em você, inteiramente, e se revele em você, inteiramente,
são doação e serviço, no seu sentido mais nobre.

Assim, a emoção da palpitação reflete a emoção da minha Presença, mas também a emoção da sua Presença, de
Você, em Você.

Entretanto, encontrar o vazio necessita de se esvaziar, para se preencher.

Você não pode ser preenchido da Graça do inefável se você não estiver vazio previamente, e o vazio se encontra
fazendo a Paz, se encontra encontrando a Alegria.

Além da Alegria e da Paz, encontra-se um espaço do vazio que é a ‘Alegria da Presença’ e o momento inefável do
reencontro da Verdade da Fonte.

Os meios para chegar a este estado e para esta revelação são múltiplos, mas o ponto crucial final é sempre o
mesmo: ele corresponde à doação total de Você, à doação total do que você crê.

A filiação, a sua filiação no todo, as suas filiações no todo, apenas podem se revelar nesta condição final.

A chave final é, portanto, o abandono, a doação, a doação de si, ao grande Todo.

É apenas nesta condição que você irá penetrar a Eternidade, senão, isso irá permanecer experiência.

Mas a experiência jamais é perdida sob a forma de lembranças, ela irá voltar a assombrar os seus dias e as suas
noites, a fim de lhe permitir amadurecer, em você, o conceito e a ideia e a emoção, do abandono e da doação.

E, um dia, você vai entrar na doação e no servir, para lhe preencher o vazio assim criado pela Presença.

Não há alternativa.

***

Questão: a que correspondem os perfumes de laranja e de jasmim que eu sinto na meditação?

A Fonte, quando ela lhes falar, a uns e outros, irá lhes dizer que ela é a dança, que ela é o movimento, que ela é
a harmonia e que ela é o perfume.

O perfume é a Essência mais sutil, mais etérea, na manifestação a vocês da Fonte.

Obviamente, algumas Presenças etéreas, mais perto da Fonte, têm o seu próprio perfume.

Mas a Fonte é vibração, a Fonte é cor, o conjunto das cores, o conjunto das vibrações, mas, sobretudo, o perfume.

O perfume que também expressa a rosa que você se torna no momento em que você constrói a rosa que você é.

Então, os perfumes se misturam, os perfumes se encontram no espaço sagrado do seu coração.

E então você percebe o sabor, a textura.

O reencontro com a Fonte exala um perfume.

***

Questão: por que esses perfumes podem ser diferentes?

É diferente conforme a hora.

É diferente conforme a intensidade e a qualidade do atrito, da fusão entre a Fonte e você.

Assim, um dia ele é de rosa, um dia ele é de jasmim, um dia ele é néctar.

Toda gama dos perfumes agradáveis e na ordem dos possíveis, no decorrer desses encontros, no decorrer dessas
fusões, no decorrer desses abraços, no decorrer desses atritos.

***

Questão: é a mesma coisa quando se sente esses perfumes fora dos espaços de meditação?

Sim.

A meditação final não é mais a meditação.

Ela é a capacidade para viver o estado interior mais profundo na sua manifestação exterior.



Naquele momento, a revelação é total.

Enquanto vocês tiverem que percorrer espaços interiores para encontrar a Fonte, vocês não revelaram a Fonte na
sua manifestação habitual, mas em um ‘estado’ diferente.

Assim, a interioridade encontrada, manifestada e expressa em meio aos espaços interiores, deve voltar-se para
emergir no seu mundo dissociado, na sua realidade dissociada.

Naquele momento, você não irá viver a experiência, mas você terá realizado a experiência.

***

Questão: como não reencontrar os velhos medos ao voltar-se a mergulhar na vida «exterior»?

Quanto melhor os espaços interiores se abrirem, melhor o medo irá encontrar menos aderência e influência no seu
mundo exterior.

Assim, nisso, a Fonte participa do inspirar e do expirar, do mesmo modo.

E viver o inspirar e a manifestação da Fonte, nos espaços interiores, deve saturá-los de Paz e de Alegria, para que,
em um determinado momento, a experiência se torne estado e Presença.

Ao irrigar, ao cultivar, no interior, chega um momento em que a flor desabrocha no exterior.

Naquele momento, não há mais medo.

Há apenas Presença e Alegria em meio mesmo ao seu processo, em meio mesmo ao seu caminho exterior.

Isto está a caminho.

Não há técnica propriamente falando.

Apenas saturando a Alegria no interior, abrindo ao máximo e inteiramente o que vocês são para a Verdade do que
vocês vivem aqui, que vocês poderão esperar viver essa reversão, aceitá-la e integrá-la na sua Verdade, quaisquer

que sejam as circunstâncias do seu caminho.

Tendo em vista a Luz que se fusiona, doravante, a minha Presença não tem mais razão de ser neste espaço.

É tempo de reencontrar a Fonte, da qual eu sou apenas um modesto servidor.

Então, irmãos e irmãs, eu lhes transmito a Paz, o Amor, as bênçãos, e os desejo nos espaços da alegria e da
Eternidade.

Eu os deixo ir, no seu ser interior, viver isso.

Recebam a minha Paz e a minha eterna gratidão.

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

(*) - 'Meditação Direcionada para o Coração' [Protocolo] - RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html 
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Bem amados filhos da Luz, eu sou Ma.

Acolham, em vocês, todo o Amor que eu lhes dispenso, todo o Amor que nos religa.

Eu sou a filiação da Divina Mãe.Eu sou a filiação da Divina Mãe.

Eu encarnei a Divina Mãe e eu a encarno ainda hoje.

Bem amados filhos da Luz, regozijem-se, regozijem-se porque a hora chegou, a horaBem amados filhos da Luz, regozijem-se, regozijem-se porque a hora chegou, a hora
chegou de reencontrar a Luzchegou de reencontrar a Luz..

Não dêem qualquer importância aos gestos do medo, porque aqueles que têm medo não sabem ainda que a
Luz está aí.

Suas Núpcias chegam a seu fim.
Vocês chegam, enfim, à revelação e à resolução de tantas e tantas encarnações passadas nesta ilusão, a fim

de revelar a hora de Glória que está aí, agora.

Nesses momentos que vêm, vocês viverão a Alegria, cada vez mais.Nesses momentos que vêm, vocês viverão a Alegria, cada vez mais.
Vocês se tornarão lúcidos e conscientes do que é.Vocês se tornarão lúcidos e conscientes do que é.

Então, jamais, jamais, oh jamais, o medo poderá chegar em vocês, porque a Alegria os mantêm no Amor e na
Verdade.

E no Amor e na Verdade não há lugar para o medo, não há lugar para outro a não ser aE no Amor e na Verdade não há lugar para o medo, não há lugar para outro a não ser a
Luz.Luz.

Vocês dançarão, seu Ser interior vai dançar a dança da Criação.
A dança da Criação chega para vocês.

E vocês já sentem a presença e a pressão em suas estruturas, no que vocês são?E vocês já sentem a presença e a pressão em suas estruturas, no que vocês são?

A roda gira e ela chega agora no momento do intenso, no momento do extraordinário.

Esse momento que vocês todos procuraram, tanto esperaram, está aí, no silêncio de seu Templo Interior, no
silêncio de seu espaço sagrado.

Algo nasceu, algo se revelou e vocês estão aí, como crianças maravilhadas do que se manifesta a vocês e
vocês podem tomar consciência de que o Amor e a Verdade são simples, que o Amor e a Verdade são

humildade, beleza.

A hora da Ressurreição está próxima, meus filhos, vocês todos que trabalharam, aqui eA hora da Ressurreição está próxima, meus filhos, vocês todos que trabalharam, aqui e
em outros lugares, vocês todos que tatearam, afundaram, recuaram, experimentaram,em outros lugares, vocês todos que tatearam, afundaram, recuaram, experimentaram,

chegaram ao final e ao apogeu de sua experiência humana, a hora soou.chegaram ao final e ao apogeu de sua experiência humana, a hora soou.

Vocês chamaram o Pai, o Pai responde.Vocês chamaram o Pai, o Pai responde.

Vocês chamaram a Fonte de seus desejos, de suas orações, de suas intenções e de suas ações, a Fonte lhes
responde.

Vocês são restituídos a esse agora eterno.
O eterno se revela, em Graça e em Majestade, a fim de restituí-los à sua Eternidade, àO eterno se revela, em Graça e em Majestade, a fim de restituí-los à sua Eternidade, à

sua Beleza, à sua Luz.sua Beleza, à sua Luz.

MA ANANDA MOYI - 7 de julho de 2009
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Vocês são os filhos do Eterno, vocês são meus filhos.
Assim, talvez vocês já percebam o sopro da Graça, o sopro do Amor e da Luz que lhes penetram, pelo

instante, pelo momento.

Esses momentos de Graça, de Verdade que vocês vivem, uns e outros, vai se tornar sua Eternidade e sua
permanência.

Na Imanência, no atemporal, vem a Luz.
A Luz, ainda uma vez, é sua Alegria e sua promessa.A Luz, ainda uma vez, é sua Alegria e sua promessa.

Vocês percorreram tanto e tanto esses momentos, alguns de vocês...
Vocês experimentaram tanto e tanto que a hora do repouso chega enfim.

É também a hora da retribuição ou a hora em que vocês vão, também, acolher a totalidade de sua herança e
ressuscitar em vocês o Ser que vocês jamais deixaram de ser, apesar das aparências desse mundo.

Hoje é um dia dedicado, pelo mundo, à água, a água que sobe, a água que inunda eHoje é um dia dedicado, pelo mundo, à água, a água que sobe, a água que inunda e
também a Água Benta, a água do Batismo, a água da Purificação.também a Água Benta, a água do Batismo, a água da Purificação.

O que alguns homens chamam de desastres, nós, nós chamamos de elevação.
O que o homem chama de abominável, nós, nós chamamos de revelação.

Tudo é questão de ponto de vista e de olhar.
O olhar da Luz não pode jamais encarar a Sombra, o olhar da Sombra apenas vê a Sombra.

O Pai é Amor e Luz.O Pai é Amor e Luz.

A Sombra é apenas a Luz não manifestada e, hoje, a Sombra murcha e deixa lugar para a Luz, em suas
estruturas, em seu corpo, em sua consciência, neste planeta, neste sistema solar.

O conjunto deste Universo festeja hoje sua ressurreição.O conjunto deste Universo festeja hoje sua ressurreição.
Vocês ressuscitaram, na Glória do Senhor, na Glória da Verdade e vocês viverão, nesteVocês ressuscitaram, na Glória do Senhor, na Glória da Verdade e vocês viverão, neste
espaço de densidade, em suas vidas, o cumprimento da Promessa, o cumprimento daespaço de densidade, em suas vidas, o cumprimento da Promessa, o cumprimento da

Graça.Graça.
Isso é agora, isso não é um sonho.Isso é agora, isso não é um sonho.

Nesta ilusão, isso é Verdade.
O cumprimento desta promessa é, aliás, a única Verdade: é a irrupção da Verdade em meio à ilusão.

Ser-lhes-á solicitado que participem da dança, que participem da Luz.Ser-lhes-á solicitado que participem da dança, que participem da Luz.

Como participar?
Simplesmente estando consciente, sendo vocês mesmos e não personagens que vocês desempenharam ou

que vocês creem desempenhar na Unidade.
Tudo é simplicidade.

Na Unidade, a Verdade é simples.
Você deve ser simples e humilde, mas ser você mesmo, na força e na afirmação da Luz.
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A Luz não está mais escondida.
A Luz deve iluminar.

A Luz deve revelar a Sombra ainda presente, em você e ao seu redor.

Para isso, você afirma a Luz, você afirmará a Luz, você afirmará, enfim, o que você É.Para isso, você afirma a Luz, você afirmará a Luz, você afirmará, enfim, o que você É.

A água purifica em você o que deve sê-lo, jamais tenha medo da água, a água quer seu bem, mas a água sem
o fogo não seria nada e o fogo sem a água nada seria.

A água e o fogo são os agentes criadores, por excelência, os dois primeiros Viventes,A água e o fogo são os agentes criadores, por excelência, os dois primeiros Viventes,
aqueles que dançam a dança de Shiva, a dança da Criação, da desconstrução e daaqueles que dançam a dança de Shiva, a dança da Criação, da desconstrução e da

reconstrução do mundo.reconstrução do mundo.

Assim, a água toma uma importância capital na revelação da Luz, em sua humanidade,Assim, a água toma uma importância capital na revelação da Luz, em sua humanidade,
mas também em suas estruturasmas também em suas estruturas.

A água é o elemento que, hoje, lhes permitirá suavizar o fogo da revelação, lhes permitirá suavizar em vocês o
que deve sê-lo.

A água é um bálsamo, a água é uma carícia, a água é a Mãe, a Mãe é a água, a água é aA água é um bálsamo, a água é uma carícia, a água é a Mãe, a Mãe é a água, a água é a
Fonte manifestada nesta densidade, a água é o útero, a água é, enfim, o que permite aoFonte manifestada nesta densidade, a água é o útero, a água é, enfim, o que permite ao

fogo existir.fogo existir.

Vocês são os filhos da Eternidade, assim como Miguel os nomeou, os Portadores de Luz,Vocês são os filhos da Eternidade, assim como Miguel os nomeou, os Portadores de Luz,
os Transmissores de Luz, mas também os Criadores da Luz.os Transmissores de Luz, mas também os Criadores da Luz.

A água é útero.A água é útero.
A água é, também, revelação.A água é, também, revelação.

Aí estão as algumas palavras que eu tinha a lhes dizer, meus bem amados filhos, antes de fazê-los se
beneficiarem totalmente de minha radiância.

Eu gostaria de acolher os questionamentos com relação à água, com relação a vocês, não em seus
sofrimentos, mas com relação ao que vocês são, com relação à Luz.

Eu os escuto.

Questão: eu me sinto tão na gratidão nesse momento que me pergunto se podemosQuestão: eu me sinto tão na gratidão nesse momento que me pergunto se podemos
morrer de Amor?morrer de Amor?

Sim, é claro.
Vários seres humanos, aliás, o farão.

O Amor mata, mas mata apenas o corpo e desperta inteiramente o Espírito.
Isso é Verdade, meu filho.

O Amor, quando se torna tão verdadeiro, tão justo, e tão pleno, pode induzir à perda desse corpo que é apenas
ilusão, porque não há mais qualquer importância na revelação da Luz em vocês.

E, quando seu veículo (chamado, eu creio, veículo de Eternidade) se revela a vocês, vocês entram na dança da
plenitude, assim como eu o expressei em minha vida, durante tempos muito longos onde nada mais desse

mundo me interessava, onde eu não tinha mais necessidade nem de água, nem de alimentos, nem de contatos,
porque eu estava imersa nesta Verdade.

Vocês viverão cada vez mais esses períodos em que tudo se basta por si, sem haver necessidade de
qualquer Fonte exterior, porque vocês se tornam a Fonte e vocês se confundem com ela.

Este abraço, esse casamento é um casamento místico.
Esse casamento místico é a conclusão perfeita das Núpcias Celestes, assim como o definiu Miguel desde

vários meses.

Entretanto, compreendam bem que lhes é solicitado para permanecerem nesta densidade para trabalhar, ainda
e mais, como lhes dizem os Arcanjos, como eu lhes digo, e como lhes disse Maria.

É-lhes solicitado muito, porque lhes é dado muito e o muito consiste, simplesmente, em Ser e em irradiar o que
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vocês são, sem julgamento, sem tomada de partido, com Alegria, com lucidez e, sobretudo, com simplicidade.

Seu olhar, sua radiação pode mudar a face do Mundo e isso está em curso.

Questão: nadar num lago, numa piscina, ou no mar, tem as mesmas virtudes?Questão: nadar num lago, numa piscina, ou no mar, tem as mesmas virtudes?

Não, bem amado filho.
Os lagos, os lagos de altitude, em particular, são os lugares onde a Presença da Divina Mãe é pura e intacta.

As piscinas são os lugares contaminados de todas as vibrações pesadas dos seres humanos que ali
mergulham.

A água do mar é a água do útero, a água da mãe indiferenciada, contrariamente à água dos lagos, na altura, que
é, ela, a água da Mãe diferenciada nesta matriz.

Ela é pureza.

Questão: habitando numa zona de montanha, eu vou oferecer minhas emoções nos cursos de água (torrentes).

A torrente é movimento, contrariamente à água do lago.

Na montanha, a torrente de montanha abriga certo número de vidas.
Essas vidas são movimentos.

Há elementais diferentes.
Alguns pertencem à ordem da Luz e outros pertencem à ordem da Sombra.

Isto está ligado ao que é a torrente, então, é preciso estar atento ao que acontece numa determinada torrente.

A torrente jamais é neutra, contrariamente à água de montanha de um lago.

O que eu disse para as torrentes é uma generalidade para todas as torrentes.
Existe, nas torrentes, uma proporção variável de Sombra e de Luz, o que não é o caso nos lagos de montanha.

Questão: poderia desenvolver sobre a relação entre o feminino e o masculino?Questão: poderia desenvolver sobre a relação entre o feminino e o masculino?

Bem amado filho, todo ser encarnado apresenta duas polaridades, qualquer que seja seu sexo.

Obviamente, para o homem predomina, geralmente, a polaridade masculina e, para a mulher, deve predominar,
normalmente, a polaridade feminina.

Mas, em um determinado momento da evolução, é preciso deixar aparecer a polaridade oposta na criança
interior e, um dia, progressivamente e à medida que o crescimento da Luz se faça, vocês devem,

necessariamente, equilibrar as polaridades.

O homem, a mulher, em vocês, deve apenas fazer juntar a androginia primordial.
Isso se manifesta, em Verdade, em diferentes níveis, mas é este o trabalho a realizar.

Ora, frequentemente, para o homem a parte feminina é procedente da mãe, do mesmo modo que para a
mulher a parte masculina é procedente do pai.

Assim, vocês devem se despojar dessas imagens construídas progressivamente e à medida de sua
educação, mas essas imagens não são vocês, é preciso, portanto, então, desconstruí-las, transcendê-las,

superá-las, para chegar à sua Unidade essencial.

Bem amados filhos da Luz, eu lhes transmito todas as minhas Graças e todas as minhas Bênçãos.

Eu os amo.Eu os amo.
Eu os Abençôo.Eu os Abençôo.

Vão para a Fonte.Vão para a Fonte.
Acolham em vocês o fogo e a água que vêm a vocês, eles são os agentes e os meios de sua Ascensão aos

Reinos da Verdade, aos Reinos da Alegria inefável e eterna.

Eu os Abençôo.

_________________________

Mensagem da amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/

7 de julho de 2009

 Versão para o português: Célia G.  

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/ma-ananda-moyi-7-de-julho...

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=252
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/ma-ananda-moyi-7-de-julho-de-2009.html


Acolhamos.

... Efusão de energia ...

*

Radiância METATRON.

... Efusão de energia ...

*

MIGUEL

... Efusão de energia ...

*

GABRIEL

... Efusão de energia ...

*

RAFAEL
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... Efusão de energia ...

*

JOFIEL

... Efusão de energia ...

*

URIEL

... Efusão de energia ...

*

ANAEL

... Efusão de energia ...

***

Meu Bem amado, sim, você que estende para mim sua atenção, que estende para mim suaconsciência, você é
abençoado e você é a bênção, você é a Eternidade e eu me dirijo a você enquanto Eternidade, Eterno e Criador de

sua própria Verdade.

Eu Sou.

Assim, eu abaixo e manifesto minha radiância em você para que você perceba que eu sempre estive aí, esperando o
momento de manifestar e de conscientizar.

Você entra, hoje, e nos instantes que você vive, em minha Presença e no anúncio de minha Presença.

Esta jamais cessou, jamais se interrompeu.

Unicamente, meu bem amado, eu aceitei que você se afastasse de mim para viver esta experimentação, o que você
quis viver.

Você se criou livre, à minha imagem.

Eu o segui em sua imagem, eu o segui na experiência.

Meu lugar é por toda parte, e, sobretudo, em você, com você, porque eu sou você.

No silêncio de seu ser você me descobre e eu me descubro a você, em você, para você.

As palavras que eu pronuncio são palavras que ecoam em você porque elas vêm de você.

Para além do que você vê você é a beleza, você é o infinito, você é a Luz.



Eu estou aí apenas para lembrá-lo disso.

É hora, agora, de despertar, em você, o Fogo.

Eu sou a dança da qual você é o movimento.

Eu sou a Verdade em você.

Juntos, indissociáveis, nós avançamos.

Eu sou a dança da qual você é o movimento.

Eu sou o perfume do qual você é a rosa.

Eu sou em seu ser sua própria Presença.

A mais bela imaginação que você possa ter de mim é apenas o pálido reflexo de você mesmo.

Hoje, meu amado, a hora chegou de nos reconhecermos e de nos amarmos sem maquiagem, sem barreira, na
Verdade da Unidade reencontrada.

***

Eu o conheço tanto como você me conhece.

Eu sou a chama, você é meu Fogo.

Eu sou seu sopro, que anima seus passos.

Eu sou a vida que você é.

Hoje, você se desperta à minha Presença, você se desperta a você mesmo.

Meu amado, hoje você celebra a ‘dança da vida’.

Eu sou o centro e eu serei sua periferia.

Nossa União sempre foi e sempre será.

Minha vibração participa à minha criação.

Sendo o incriado e o criado, você é isso, você também.

Compreenda e viva além da vibração da palavra.

Perceba a vibração de nossa Essência comum.

Eu venho a você, como você vem a mim.

De um ao outro e do outro ao um, nós nos reunimos.

Eu venho curá-lo, como você me cura, da ilusão de nossa separação, da ilusão de nossas palavras.

Eu sou a Fonte de sua Luz, você é a Luz de minha Fonte.



Juntos, reunidos e unidos, a chama se torna o fogo.

O fogo se torna a Luz.

A Luz se torna a Alegria.

Você é a Alegria da qual eu sou o motor.

Em você eu coloquei minha confiança, em você eu coloquei minha fé, em você vive a chama, em você vive a Alegria.

Então, deixe-a se expressar e se manifestar.

Deixe-me existir em você, para você.

Encontre-me, como eu o encontrei, neste espaço, no espaço sagrado de seu ser.

Na sacralidade de sua existência, eu me tenho.

Eu sou o que você é.

Você é o que eu sou.

A distância é apenas a ilusão que eu bem quis que você colocasse.

Hoje, isso não tem mais lugar de ser.

Juntos, revelados, juntos, na Alegria, juntos, na Verdade e na Luz, se desvenda e se revela o Amor, o único.

A atração e a ressonância de seu apelo vêm revelar a promessa que eu fiz, e o juramento, que você me fez.

***

Hoje, nos tempos da ilusão que você pisa, nesses instantes, você acolhe minha dança e meu sopro.

Você me apreende como eu o apreendo.

Eu sou Um e você é Um.

Você é minha Verdade e minha beleza.

Eu realizo em você a marca de meu sopro, a marca de meu fogo.

Você é meu fogo e você é meu sopro.

Que sua face se ilumine da bondade.

Que sua face se ilumine da Luz que é sua.

Juntos.

A vibração que o anima é a dança que eu criei para você.

Eu me revelo enfim a você para que você se revele a si mesmo.



Você deve percorrer, doravante, a Eternidade, ao meu lado, em mim, porque eu estarei em você.

Você é meu caminho, você é minha Verdade, você é minha vida.

Eu sou apenas pelo que você é, para além das máscaras que você criou.

Eu sou também suas máscaras, como poderia ser de outro modo, meu amado?

Acolhendo-me, como eu o acolho, nasce a Alegria, esta Alegria irrepreensível na qual, agora, você deve viver.

Minha Presença em você não deixa qualquer lugar à separação, à dúvida.

Hoje, meu amado, minha Presença se instala.

Pela potência da vibração de meus amados Arcanjos, é-me possível multiplicar, em você.

É-me possível, meu amado, despertar esse fogo eterno.

Eu me desvendo a você, tal como você é, tal como eu sou.

***

Aceite a Essência da vibração.

As palavras não substituirão jamais minha Presença, mas as palavras que eu pronuncio sãoVerbo e Presença, elas
são sopro que ecoa em você, porque as palavras que eu digo são as palavras que você pode dizer.

As palavras que eu emprego são as que o formam ao nosso modo, meu amado.

Meu sopro e minha vibração o cobrem e o inundam.

Meu sopro e minha vibração tomam forma em você.

Aceite a Luz e a vibração, porque você é isso, Luz e vibração, antes mesmo de ser forma, aqui presente.

Você percorre esse mundo que eu percorro, com você, a cada minuto.

Como você pode, mesmo, ousar pensar ou imaginar que pudesse ser de outro modo?

Seu sopro é meu sopro.

A experiência que você vive, eu a vivo, estando em você, não pode ser de outro modo.

Então, acolha.

Doravante, nós avançaremos juntos, meu amado.

Se você o aceita, eu o aceito.

Eu sou você, então, seja eu.

Apenas há distância e separação de seu ponto de vista, antes desse momento.



Eu não tenho ponto de vista específico, porque eu sou todos os pontos de vista.

A dança da vibração penetra em sua Essência.

Eu sou a dança e eu sou a vibração.

Juntos, unidos.

Nós vibramos juntos.

A Luz e o Amor são nossa tocha.

Eu sou a tocha e, é claro, você a é.

***

Acolha.

Como eu o acolho.

... Efusão de energia ...

***

Não me agradeça.

Eu não lhe agradecerei, porque dizer obrigado é colocar distância.

Ora, não há mais distância, há coincidência.

Juntos.

Unidos.

Acolha.

No silêncio e no fogo.

... Efusão de energia ...

***

Você é a bênção.

Eu me junto a você, como você se junta a mim.

... Efusão de energia ...

***

Amor.

Unidos.

... Efusão de energia ...



***

Assim, seja você.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 Eu lhes apresento todo meu Amor e todos meus respeitos.

Como o sabem, ou talvez não saibam, durante este período específico que vocês vivem, cada um dos
Arcanjos ligados à Criação desse mundo tem um papel específico e particular que lhe é atribuído de acordo
com os dados astronômicos e calendários.

Entretanto, desde pouco tempo, nós afirmávamos que havíamos entregado à Virgem Maria nossos selos e
nossas radiações.

Nós somos 7 radiâncias de Luz que desempenham um papel em meio mesmo a esta criação dissociada que
vocês exploram.

A descrição de nossas funções e de nossos papéis foi ilustrada, de maneira figurada, porque assim o quis a
Fonte (ao nível de uma alma privilegiada que recebeu um texto especial que recebeu as informações e as
visões que foram retransmitidas, eu diria, em linguagem quase hermética).

Onde quero chegar é que esta pessoa, que era João, o Bem Amado, expressou, no Apocalipse que leva seu
nome, certo número de elementos importantes.
Ele afirmou que haveria 7 trombetas, 7 sons específicos, que esses sons seriam levados a efeito após a
passagem do que ele chamou de 4 cavaleiros do Apocalipse.

Os Arcanjos que nós representamos, e em nome dos quais eu me expresso, representam as 7 trombetas e os
4 cavaleiros.
Os 4 cavaleiros são, ao nível de nossas radiâncias, a representação, nesta dimensão em ação, do que vocês
chamam de Querubins, ainda chamados Kerubim, também chamados Hayoth Ha Kodesh.

Assim, a ronda dos Arcanjos corresponde aos 7 anúncios, aos 7 selos e às 7 trombetas.

Assim, os Arcanjos, em número de 7, dos quais faço parte, podem ser subdivididos em 3 e em 4.
Os 3 são aqueles que, pela Radiância e sua Presença, iniciaram o impulso de Criação: trata-se de Miguel, de
Gabriel e de Rafael.

Os 4 outros estão diretamente ligados aos 4 Viventes e também ao que vocês chamam de elementos.

Assim, no que me concerne, eu intervenho ao nível do elemento ar.
Eu sou o Arcanjo da relação.

O Arcanjo Metatron, assim nomeado pelo Intraterra e pelo nome real que lhe é dado no mais alto dos Céus, sua
vibração corresponde ao elemento fogo.
Ele é aquele que formata a consciência e a Luz.

Os dois outros são então ligados à água e ligados à terra.

A água é a matriz do Conhecimento.

O portador da energia dos 4 Viventes, ligado ao elemento água, é o Arcanjo Jofiel.

O Arcanjo Uriel, responsável da reversão e do basculamento dos pólos, no momento vindo, é portador,
obviamente, do elemento terra.

Assim, através da ronda dos 7 Arcanjos, do 3 mais o 4, realiza-se a totalidade das 7 gamas possíveis em sua
manifestação.

Do 7 vocês passarão, em breve, ao 12.
De 7 corpos, vocês passarão a 12.
De 7 bandas luminosas frequenciais, vocês passarão para 12 frequências luminosas, dentro da nova
dimensão.
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Assim se organiza, para vocês, ao redor de vocês e em vocês, a ronda que eu chamei de Arcanjos.

Assim, a consciência e a vibração Arcangélica, manifestando-se, de maneira individual, em uma sucessão
lógica tal como lhes foi sugerida ontem, corresponde a um processo que leva a efeito, em vocês, as forças
ativas da natureza em meio aos elementos e em meio ao Ternário, Operador desta Criação.
Uma grande chave lhes foi dada nesse nível.

Como os próprios Arcanjos lhes anunciaram (e, aliás, por mim mesmo, prioritariamente), nós entregamos nossa
radiância, nosso poder, à Divina Maria.
Ela está então de posse das chaves, ela está de posse dos selos que foram revelados e abertos no
Apocalipse de São João.
Esta abertura está efetiva desde ontem.

Os 4 cavaleiros do Apocalipse, correspondentes aos elementos manifestados sobre a Terra, entram, portanto,
em manifestação, assim como o Arcanjo Miguel o disse e repetiu em muito numerosas vezes, como sendo o
período de atividade máxima do período de desconstrução.
Vocês entraram doravante neste período.

Entretanto, a realização e a conjunção das 7 vibrações Arcangélicas, conduzida pelo Arcanjo Miguel, permite,
nos próximos dias, iniciar em vocês certo número de frequências, certo número de códigos de Luz.

Esses códigos de Luz agem em vocês por intermédio de vibrações, por intermédio de sons, por intermédio de
cores.

Essas 7 rondas vibratórias farão de modo que, ao nível de sua visão, vocês se tornem capazes de perceber as
gamas de frequência cada vez mais ampliadas para o que vocês chamam de infravermelho e ultravioleta.

A modificação da visão, a modificação da audição e, de uma maneira muito mais geral, a modificação de seus
sentidos, é uma constante precedente à perturbação e à transformação que é iniciada e impulsionada desde
nosso plano.

O Arcanjo Miguel, o Bem Amado, permitiu-lhes, portanto, a vocês, os primeiros, seguirem, em um ciclo
estendido em 12 semanas, um conjunto de vibrações essenciais, para permitir-lhes integrar as 7 vibrações
Arcangélicas, os 7 selos e, portanto, viver o período de desconstrução, na Luz.

Nisso, vocês decidiram, de maneira muito numerosa sobre o planeta, tornarem-se os batedores da nova
dimensão.
Isso se materializa mesmo da dimensão em que vocês vivem.
Ela emergirá em sua consciência, de sua humanidade, de agora até o final desta semana.

Vocês constatarão, de maneira evidente, certo número de modificações no interior de seus modos de
percepção, no interior, mesmo, de seus sentidos e, isso, de maneira visível para o conjunto da humanidade.

Isso, entretanto, é apenas um início, é apenas o anúncio de um processo que se instaura, de maneira gradual,
e permitindo a adequação e a sintonia da dimensão nova não ainda atualizada e da dimensão de vida que
vocês deixam.

Trata-se, realmente, de deixar um plano de manifestação e de vida para aceder a outro plano de manifestação
e de vida.
E, no entanto, isso não se chama de morte, isso se chama de uma translação de consciência, translação
dimensional, realizada graças à associação, ao nível de suas estruturas habituais, físicas e sutis, de um corpo
supra-luminoso, sendo despertado em vocês, manifestado em vocês e que, em breve, se fundirá com sua
realidade.

Isso não vai se fazer em um dia de seu tempo Terrestre, tomará certo tempo.

Estejam certos de que, ao curso desse tempo, certo número de oposições, ligadas ao medo humano, tentarão
se dirigir contra vocês.
Esses elementos serão múltiplos e referem-se e agem, essencialmente, pelo mecanismo do medo, medos
aos quais vocês não devem absolutamente sucumbir.
Esses medos não visam nada mais do que atrasá-los e nos atrasar, nós, Arcanjos, assim como à Virgem Maria,
no estabelecimento da ronda Arcangélica na abertura dos 7 sopros e no início do caminho dos 4 cavaleiros do
apocalipse.

Vocês entraram neste período.
Isso lhes foi anunciado de múltiplas maneiras e por múltiplos canais e por diversas vozes.
Cabe-lhes sentir isso, em Verdade, em sua Eternidade.
Cabe-lhes viver isso, compreendê-lo e, se o aceitam, levar a efeito esta transformação.

Assim como o disse o Bem Amado Miguel, nenhum de vocês pode viver isso, se você mesmo não o vive.
A ajuda exterior que nós fornecemos, e que continuaremos a fornecer, foi destinada apenas para prepará-los,



A ajuda exterior que nós fornecemos, e que continuaremos a fornecer, foi destinada apenas para prepará-los,
mas toda preparação não é nada se você mesmo não estiver pronto para viver isso.

Assim, mesmo em meio às suas vidas (e, como alguns de vocês observaram desde algumas semanas), várias
coisas estão se desconstruindo, em vocês, em suas vidas afetivas, familiares, profissionais, relacionais.

Cabe-lhes não resistir, ir ao sentido do abandono.

Eu me expressei amplamente sobre esse assunto: o abandono à Luz, o abando à Inteligência criadora é o
único meio de levar a efeito a transformação.

O que se dissolve em suas vidas é o que seria obstáculo à realização disso.
Não lhes compete, pelo momento, tentar compreender, mas integrar, em vocês, as transformações, seguindo
as linhas de menor resistência em relação com o abandono à Luz.
Isso se chama a sincronia, ou, ainda, assim como o denominaram outros intervenientes, a Fluidez da Unidade.

Hoje, as coisas são simples.
Basta-lhes acolher e integrar a Luz que se tornará visível, em breve, em suas latitudes, e em seus céus.

Vocês devem seguir a linha diretriz da Luz.
Vocês devem absorver o máximo desta Luz.
Nada há a fazer para se proteger, bem ao contrário, basta-lhes acolher, vocês devem absorvê-la, literalmente,
porque é ela que vai lhes permitir viver o que vocês têm a viver.

De modo algum seu mental poderá ajudá-los, através de decisões, através de escolhas.
Vocês devem, portanto, deixar, realmente, a Luz agir em vocês.

É nesse sentido que eu insisti, durante várias horas, sobre o papel do abandono à Luz.
Isso é agora.
Isso não é amanhã.
Isso não é um ato mental.
Isso não é um ato de reflexão, mas é o último impulso que lhes é pedido para deixar trabalhar.

A Luz, em vocês, independentemente do que lhes propõe a Luz (mesmo se lhes pareça algo de insuperável,
mesmo se lhes pareça algo que provoque em vocês resistências, medos, angústias), vocês não têm outra
alternativa que aceitar isso.
Isso é para seu maior bem.

Como vocês podem, sequer imaginar, ou crer, que a Luz não queira seu bem, a partir do momento em que
você a busque com sinceridade e com obstinação e com simplicidade?

O que vocês tanto desejaram está agora às suas portas, quando eu digo às suas portas, evidentemente, é
muito, muito, muito (em sua linguagem) próximo.

Cabe-lhes, portanto, viver esta transmutação de Luz, a fim de levar a efeito a construção do que foi chamado de
seu corpo supra-lumínico.
Isso é agora.

Vocês se apercebem que, em nenhum momento, o Arcanjo Miguel empregou palavras que os arrastasse em
qualquer ilusão ou para qualquer questionamento das próprias palavras empregadas.
Cada coisa, cada palavra que foi pronunciada foi colocada em seu lugar, em seu exato lugar, porque
impulsionada pela Inteligência da Fonte Criadora.

Aí estão as coisas importantes que tinha a lhes dizer.
O que quer dizer, também, que em vocês, através do que vocês perceberam como uma primeira experiência,
quando de sua noite anterior, deve também estar em sua consciência a maneira de chamar, a seu modo, à sua
maneira, a vibração e o selo Arcangélico e não mais para um Arcanjo, mas para o conjunto das vibrações
Arcangélicas.

Eu pedi que fosse divulgada o melhor possível a forma a mais simples, que consiste em utilizar as ondas de
formas, ou ondas para efeitos de forma, relativas à suas matrizes, permitindo a manifestação de sua Luz e de
sua vibração. (ndr: referência aos selos divulgados no site - http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolos-praticar-
os-selos-dos-7.html )

Existem vários outros meios, mas este é o mais simples.

Aí está o que eu queria, desde ontem, dizer.
Eu sou solene, neste modo de expressar o que acontece, porque é um acontecimento importante, um
acontecimento que, eu os lembro, vocês participaram para criar desde algum tempo.

Sua presença aqui, desde tempos imemoráveis para alguns, tinha apenas esta finalidade que agora chegou.

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolos-praticar-os-selos-dos-7.html


Então, regozijem-se e não manifestem sintomas, no sentido médico, ligados ao ego que teria medo do que
vem.
Não há lugar para ter medo.

O que vem é a Alegria.

Vocês já tiveram a oportunidade, alguns de vocês, de assistir, ou de viver em vocês, o que eu chamaria de
manifestações da Fonte ou da Presença.
Tendo vivido isso, vocês podem apenas ir ao encontro da emoção final que vocês viveram.

Cabe-lhes, portanto, conformarem-se ao que a Luz lhes propõe, sem resistência, sem oposição, na
simplicidade, na humildade, a fim de se beneficiarem, o melhor possível, do que vem a vocês.

Os momentos são cruciais.
Eles são de uma importância essencial na realização do Plano.
A Luz tem um plano e esse plano é muito mais evoluído, evidentemente, do que aquele que alguns querem
impor-lhes pelo medo.

Não se esqueçam jamais de que, quaisquer que sejam os hábitos limitados que vocês esposaram vocês são,
na eternidade, seres imortais, mesmo se seu ego tenha tendência a fazê-los crer o inverso.

Esta imortalidade está às suas portas: é o despertar de sua Eternidade, de sua memória, e da Verdade do que
vocês são.
Isso, Miguel profundamente anunciou a vocês.

Quanto a mim, como Arcanjo da relação, eu intervim, sobretudo para lhes permitir, e lhes facilitar, certa forma
de compreensão dos mecanismos da Luz, através de textos da relação (que eu os engajo firmemente a reler).

Muitas coisas lhes aparecerão, doravante, muito mais claras, simples e não deturpadas.

Aí está o que tinha a lhes dizer, a lhes anunciar.

Tenho-me, obviamente, à sua disposição para entrar mais adiante em algumas explicações que seriam
necessárias para sua compreensão.

Questão: os 7 selos Arcangélicos podem ser utilizados ao mesmo tempo?

Pouco a pouco o trabalho de integração se fará, pelos 7 Arcanjos.

Primeiro, pela radiação de um Arcanjo, através de seu selo.
Em seguida, pouco a pouco, integrando, no mesmo tempo e no mesmo espaço, progressivamente,
acrescentando um selo para ir até os 7 selos.
Isso se fará, de qualquer modo, de maneira muito mais fácil, a partir do momento em que a Luz for visível.
Mas, entretanto, sim, convém casar os 7 sons.
De modo, efetivamente, progressivo.
Não há urgência.
Vocês têm uma gestação em curso.

Questão: os selos podem ser utilizados na meditação, na aplicação sobre um chacra?

Perfeitamente.
Eles podem ser utilizados assim.
Lembre-se do ensinamento que eu dei quando desta época e desta assembléia.
A relação existente entre a vibração, a forma e a cor.
Tudo lhes foi comunicado.

Questão: o que você chama de matriz?

Eu entendo por matriz o aspecto gestação.
Eu entendo por matriz os planos de forma que permitem a manifestação, numa dimensão, qualquer que seja.

A Ordem Metatron é o grande Organizador das matrizes.
A matriz dimensional na qual vocês estão foi impulsionada, iniciada, assim como eu já disse, pelo Arcanjo
Lúcifer.
Este, em um dado momento, se opôs a esta Vontade da Fonte de não mais cortar a ligação existente entre
suas criaturas e ela mesma, a fim de que todas as formas de manifestação, nas dimensões, tenham a
lembrança, a memória e a confiança para com a Fonte.

Lúcifer, em um determinado momento, decidiu diferentemente.
Assim, suas lendas, suas histórias fizeram-no o Anjo Rebelde.
Esse foi o caso, mas terminou.



Esse foi o caso, mas terminou.

Ele retomará em breve seu lugar na ronda Arcangélica, na nova dimensão.
Não confundam com as forças involutivas, evidentemente.

Assim, toda matriz é gerada, manifestada, orquestrada e organizada por certo número de entidades
específicas.

Esta matriz, que foi impulsionada por alguns grandes senhores cármicos (chamados os Lipikas cármicos, que
realizaram, então, a manifestação de algo de novo na vida, no sentido o mais amplo), hoje, deve mudar de
forma.

Novos códigos de Luz, novas vibrações, novas possibilidades de vida vão se abrir a vocês.
Entretanto, nem todo o mundo está pronto para deixar a antiga matriz para a nova matriz.
Não se trata nem de um julgamento, nem de uma promoção, nem de uma punição, mas, simplesmente, de
respeitar os caminhos de alma de cada um, a liberdade de cada um.

Alguns preferirão expressar o livre arbítrio e, então, retornarão, nas esferas experimentais da 3ª dimensão.
Outros, enfim, terão entregue sua liberdade, seu livre arbítrio, à Luz. Eles serão, portanto, reconectados à Luz,
a fim de impulsionar, de organizar e de materializar uma nova matriz que vocês chamam de 5ª dimensão.

As dimensões são as matrizes, no sentido o mais nobre e não no sentido de prisão.

As matrizes são portadoras de códigos luminosos.
Não pode haver dimensão à qual vocês acedam se ela não estiver formatada, vibrando, posta na Luz e na cor.

Questão: você falou de se expor à Luz. Trata-se de uma Luz visível, no sentido em que entendemos,
ou de uma Luz de outros planos?

Trata-se de uma Luz visível e invisível.
Esta Luz visível corresponde à ignição, em vocês, do ofuscamento da Luz, assim como o definiu o Arcanjo
Miguel.

Este ofuscamento da consciência humana, se ela o deseja, será aberto aos novos campos de coerência da
matriz de 5ª dimensão.
Esta é sua escolha, mas, pela primeira vez, não haverá distância entre a Luz interior e a Luz exterior.
Trata-se da mesma Luz.

Hoje, vocês vivem nos mundos privados de Luz.
A Luz do sol, que vocês experimentam, é apenas os bastidores.
A verdadeira Luz não vem de um ponto do céu, mas ela vem do conjunto do céu.
Ela não é, portanto, ligada ao sol, mas à refração do sol sobre o conjunto do planeta, no mesmo momento,
assim como aqueles que o vivem na 5ª dimensão, seja em outras esferas de vida ou mesmo em seu planeta,
no interior desta Terra.

Trata-se, portanto, efetivamente, da instauração de uma nova manifestação de vida.
As novas manifestações de vida correspondem, inteiramente, à influência da Luz e de sua Inteligência em sua
dimensão.

Tudo há para recriar, tudo há para reconstruir, obviamente, e isso necessita de sua inteligência e de seu
abandono.
Isso necessita a formatação, literalmente, da nova Luz.

Questão: que vai acontecer após a erupção solar prevista para a próxima semana?

A primeira das resultantes situa-se ao nível da consciência da humanidade.
Alguns seres esperam isso.
Outros seres, obviamente, temem e o que acontecer corresponderá ao estado de consciência de cada ser
humano sobre este planeta.

Lembre-se de que é apenas um início, mas, entretanto, e assim como lhes anunciou o Arcanjo Miguel, a cada
uma de suas vindas, praticamente a hora é para a desconstrução do que fez a ilusão desse mundo.

O que é a ilusão desse mundo?
Ela se refere, sobretudo, ao poder, ao poder sobre o outro através do dinheiro, o poder sobre o outro através
das filiações, o poder através das relações amorosas que eram apenas um jogo de dominação de um sobre o
outro ou do outro sobre o um.

Hoje, vocês vão redescobrir a liberdade da Luz.
Vocês vão adotar atos e modos de funcionamento que serão impressos da Inteligência da Luz.
Essa será uma grande experiência, certamente feliz para aqueles que participaram das Núpcias Celestes e



para os que se juntarem a essa corrente.

Obviamente, as coisas não serão as mesmas, num primeiro período, para aqueles que se desviarem da Luz.
Entretanto, isso faz parte da experiência, do jogo, do período.
Não pode ser de outro modo.

Apressem-se, através da não resistência, para viverem o que têm a viver para manterem-se em conformidade
com o novo Plano.
Isso é essencial.
Isso deve ocupar o conjunto, a maior marte, eu diria, de suas vidas.

Questão: deve-se então poder reconhecer os seres sobre o mesmo caminho, pelo coração?

Pelo coração e pela radiação.
O mental os enganou suficientemente.
Vocês foram suficientemente enganados, sendo o que vocês são, sobre esta Terra.

Algumas revelações que vão aparecer os abalarão, verdadeiramente.
Entretanto, não pode ser de outro modo.
Cada vez mais, vocês aprenderão a funcionar no estágio do coração.

A resposta do coração lhes foi ensinada por vários Mestres.
Vocês têm certo número de protocolos, no sentido o mais nobre, que lhes foram comunicados.
Siga-os.

Agora, a vibração do coração iniciada em sua Essência, em sua eternidade, pelo Arcanjo Miguel, é também um
meio de obter as respostas.
Que se refiram às coisas simples ou às coisas difíceis de suas vidas, a boa resposta está sempre nesse nível,
e jamais na cabeça.

Frente aos desafios que vocês terão a viver (porque trata-se de um desafio, qualquer que seja a Luz que está
em vocês), será necessário aprender a se servir desta Luz para guiar seus passos, guiar suas escolhas, guiar
seus caminhos.
Não sigam jamais o que lhes diz a cabeça.
Nos períodos perturbados, a cabeça não os enganará uma vez em duas, mas sistematicamente.

Questão: nas situações de dúvidas, qual é o marcador para reencontrar a Luz?

A dúvida corresponde à expressão do mental, não corresponde jamais à expressão do coração, o que quer
dizer que, se a dúvida nasceu, é que a cabeça trabalhou e não o coração.

A cabeça é necessária para os problemas técnicos, para conduzir um veículo, mas para conduzir suas vidas,
absolutamente não, e isso será cada vez mais verdadeiro nos dias que vêm.

Eu prossigo a resposta.

Vocês definem um comportamento, hoje, porque a Luz é apenas intermitente, segundo sua capacidade, ou
não, para encontrar a paz, assim como vocês dizem.
Entretanto, não se esqueçam de que a Luz vem a vocês.
As coisas serão diferentes, naquele momento.

Se eu falo assim é que, em um determinado momento, com relação às suas escolhas e suas decisões, vocês
terão a escolha, a liberdade, e será preciso decidir: você segue a vibração ou você segue o medo?
A problemática é diferente.

O que vocês evocam agora se refere a um período em que, justamente, a Verdade se afasta de vocês, porque
vocês estão na confusão.
Mas isso não poderá ser tão difícil nos dias que vêm, porque, nos dias que vêm, vocês perceberão
distintamente o que é vibração ao nível do coração, da Luz e o que é vibração da cabeça e ativação mental.
Portanto, a escolha far-se-á em consciência.

Questão: por que não ter uma consciência total de nossa escolha de alma, sem ter para tanto que
buscá-la?

Nada há a buscar.
Aí onde você está é seu lugar.
Enquanto você acredita que deve definir um contrato de alma, ou seu caminho, é que você busca seu caminho
e que, em algum lugar, você não aceita seu caminho.

É preciso bem compreender que a memória do que você é, no sentido de sua Divindade, é importante e isso



chega.
Entretanto, compreenda bem que, ter a memória, as lembranças do que você era nos passados longínquos,
seria um peso dificilmente suportável, para a maior parte de vocês.

Sua escolha de alma é viver o que vocês têm a viver e nada mais.
Apenas as ilusões (e isso faz parte das ilusões que deverão cair) que os fazem crer que vocês têm que buscar,
de modo eterno, o sentido de sua vida.

Mas vocês são o sentido da vida que vocês vivem.
Nada mais e nada menos.

Então, obviamente, o mental tem necessidade de se tranquilizar pelas encarnações ou por uma sequência
lógica de explicações.
Elas existem, mas apenas obstruiriam seu caminho de alma e seu destino, justamente com relação ao que
vocês denominam experiência.

O resumo e a compreensão final, vocês terão dentro de muito pouco tempo: é que não há nada a buscar além
do que vocês já não sejam.
É uma ilusão criada pelo mental, uma a mais, que os faz buscar e faz de vocês buscadores de Verdade que
buscam no exterior o que está presente, de toda Eternidade.

Assim, todos os grandes neófitos revelados à divindade deles disseram e repetiram: não há outro espaço além
do instante presente, não há outro tempo além da radiação do Amor, a radiação da Luz no instante presente.
O resto são apenas projeções de ilusão.
A alma tem um caminho.
O Espírito tem um caminho.
Mas, tocar a alma e o Espírito resolve todas as questões.

Assim, enquanto a questão reside, parece-lhes que é uma busca sem fim que vocês prosseguem sem fim.
Isso é uma ilusão que os afasta da Verdade.
Assim como a divindade o disse, assim como nós o dissemos, as coisas são simples, terrivelmente simples.

Questão: por que os humanos vieram sobre a Terra com esta dualidade?

Para encontrar a Unidade.
A dualidade é um campo de experiências que permitiu desenvolver a Unidade em vocês, mesmo se vocês não
tenham ainda consciência.

Vocês crescem muito mais rapidamente na Luz experimentando o caminho da resistência ligado à dualidade.
À força de buscar, o atrito engendrado, criou em vocês um apelo à Luz muito maior.
Este apelo à Luz não é jamais satisfeito.
Ele os arrasta nas ilusões e experiências múltiplas e infinitas.

São os jogos mesmo dessas experiências múltiplas e infinitas que permitirão, no momento vindo, compreender
a beleza e a Luz que vocês são.
Entretanto, se vocês não a tivessem vivido, vocês não poderiam integrá-la.

Várias formas de vida desejam, literalmente, seu caminho e seu destino.
Se vocês soubessem o número de Anjos que pedem ao Eterno para viverem seu caminho!
E eles não têm a possibilidade.
Isso significa, efetivamente que, para além da ilusão que vocês vivem, o resultado é espetacular.
E é por isso que o Arcanjo Lúcifer retomou seu lugar.

Questão: como conciliar o «aqui e agora» e o que a vida nos leva a organizar?

Há uma confusão, presente no espírito de muitos seres humanos, entre o aqui e agora mental e o aqui e agora
espiritual.

Se você tocasse o aqui e agora espiritual, você não poderia jamais colocar esse gênero de questão.

O aqui e agora de que você fala, e do qual se felicitam tantos seres humanos, é um aqui e agora mental, que
nada tem a ver com o aqui e agora espiritual.

Não é porque você para de pensar, ou que você medita, que você encontra o aqui e agora espiritual.

Aqui e agora corresponde à realização da presença do Pai, em vocês, em meio à Eternidade e em meio ao
instante e em meio mesmo ao efêmero.

Assim, portanto, há uma confusão e o mental apreendeu-se desse conceito de aqui e agora para dele fazer
uma pseudo Verdade.



Assim, portanto, a partir do momento em que vocês encontram o aqui e agora, realmente, e não de maneira
efêmera ao nível do mental, a questão de projeto não se coloca mesmo mais.

Há, portanto, aqui, uma diferença mental enorme entre o que é chamada a espiritualidade autêntica e a
espiritualidade mental.

Do mesmo modo, a maneira de pronunciar o «Eu Sou», de que se felicitam muitos seres humanos sobre esta
Terra, atualmente, não os coloca senão frente às suas ilusões e à sua ausência de Presença.
Não é a mesma coisa dizer «Eu Sou» e viver «Eu Sou».

Do mesmo modo, falar do aqui e agora, mesmo através da realização de um instante de silêncio mental, não é
absolutamente o aqui e agora espiritual.
Isso é uma confusão enorme introduzida através de certo número de ensinamentos orientais que se fizeram
através da vibração e da consciência que alguns grandes seres transcreveram em palavras e, vocês,
ocidentais, tomaram essas palavras por ouro, calculando e empregando as palavras no sentido das palavras e
não num sentido espiritual.
Isso também faz parte da ilusão que cairá em breve.

É o mesmo para todas as palavras que vocês empregam.

A palavra amor, que vocês empregam, como humano, significa posse e poder, enquanto que a palavra Amor,
no sentido espiritual, é liberação, é liberdade.

Vejam vocês como as palavras são enganosas e como a atribuição das palavras, no sentido de seu mental, é
por vezes ao oposto de sua acepção fundamental espiritual ligada ao Verbo.

Ora, o Verbo ainda não se revelou em vocês.
Ele começa, somente, a entrar em manifestação pela ativação de uma das lâmpadas de que Miguel lhes falou.
Isso se faz atualmente.
Isso se realiza, mas não está ainda totalmente realizado.

Assim, não devem confundir o espiritual com as palavras.
O perigo está aí, e muitos seres humanos se deixam levar pela ilusão das palavras.
Mesmo as palavras que pronunciou o Cristo foram transformadas pelas religiões, evidentemente, e as palavras
que pronunciam hoje alguns seres («aqui e agora», «Eu Sou») são palavras despojadas de seu significado e
de sua vivência espiritual, porque são vividas ao nível do mental e eles mesmos se felicitam por terem
encontrado Deus.

Então, o aqui e agora espiritual consiste, justamente, em estar desembaraçado de qualquer antecipação, de
qualquer projeção e de qualquer referência ao passado, qualquer que seja.

Afirmar o «Eu Sou» não basta para ser o «Eu Sou».
Afirmar o «Eu Sou» e viver a vibração do «Eu Sou», não é, de forma alguma, convenhamos, a mesma coisa.

Questão: é correto pensar que a mais ínfima formiga se juntará um dia ao Pai?

A formiga é já um ser extremamente complexo e extremamente evoluído.
É preciso bem compreender o Pai, no sentido em que o nomeamos, nós dele falamos (a Fonte Pai/Mãe,
Eternidade), corresponde a um Princípio.
Esse Princípio Criador é onipresente, assim como o definiram os grandes místicos.

Ele está tanto no átomo, nos Agni Deva, nos constituintes os mais ínfimos do universo.
Ele está presente nos 4 viventes, ele está presente em mim, que lhes fala, como ele está presente em vocês,
que me escutam.

A Fonte é tudo o que É.
Esta Fonte, que é tudo o que É, pode também se densificar e se cristalizar numa forma específica.
Assim, vários seres que realizaram a divindade (e que a expressaram em todas as correntes religiosas,
espirituais, em todos os universos e em todas as dimensões) podem tentar apreender o que eles dizem, mas,
entretanto, assim que as palavras saem, assim que a vibração se expressa, ela já não é mais o que ela era.

Aí está o paradoxo que vocês não podem compreender com o mental, nem mesmo com o coração.

A Essência, vocês podem apenas viver, mas, assim que vocês expressam o que vocês vivem, vocês saem do
estado.

O princípio da Fonte, o princípio do Pai, tal como vocês o definem, é estar no Agni Deva, como no conjunto de
milhões e milhões de galáxias, e milhões e milhões de vidas, existentes nos multiuniversos e nas
multidimensões.

O Pai está além de tudo.



A Fonte é capaz de estar no átomo, como no sol.
Ela é oniconsciência e onisciência.
Sendo oniconsciência, ela conhece absolutamente tudo.
Isso desafia mesmo a vibração, isso desafia o coração e, obviamente, isso desafia a cabeça, isso desafia toda
a vida que ela criou, na qual ela participa.

Assim, portanto, é muito difícil conceber, conceituar.

Vocês podem apenas perceber, não através do sentido, mas através da percepção Divina, a Essência dessas
palavras.
Isso se chama a realização da Unidade, a realização da Luz.
Esse princípio é o mesmo para o ser humano como para o Anjo, como para o átomo, como para a formiga.

Questão: como se pode, o melhor possível, agradecer ao Pai por tudo o que ele nos dá?

Identificando-se, fundindo-se a ele.
Esse é o agradecimento, sem distanciamento.

Enquanto você agradece, isso significa que há distância entre você e Ele.

Hoje, você deve reaprender o princípio da relação Unitária, tal como eu a defini.

Não há nada de exterior a você, assim como eu o defini, em inúmeras vezes, em meio ao que eu pude dizer e
que vocês transcreveram sobre a relação.

Agradecer é considerar que algo é exterior a você.
Você encara a coisa para agradecer como exterior, você coloca, portanto, uma distância entre você e o objeto
de seu agradecimento.

A Fonte, o Pai, não lhe pede o obrigado.
Ele não lhe pede o perdão.
Ele não lhe pede outra coisa além de que você se abandone a Ele.

Abandonar-se a Ele é além do agradecimento, porque este abandono parte, assim, do princípio da Unificação
e da revelação.
É isto que está às suas portas, agora.

Então, vocês podem escolher amar a divindade através de uma forma humana, ou não humana.
Vocês podem escolher adorar a divindade, como princípio, como o Cristo.
Vocês podem ir mais longe e adorar a divindade através do absoluto, assim como é definido, por exemplo, na
religião islâmica ou ainda na religião judaica.
Mas serão apenas representações.

Deus é você, inteiramente, o que você é.
É isso que lhes escapa ainda, pelo princípio de ilusão.
É isso o que vocês não ousam crer, aderir e é isso que vocês não vivem ainda, devido à distância que vocês
colocam entre Ele e vocês.

________________________
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 para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


Eu vim para comunicar-lhes uma série de ensinamentos e de re-ensinamentos referentes à fase de preparação ativa
que vive o mundo da superfície e que nós vivemos, obviamente, nós também.

A hora é o momento propício para as suas redescobertas, para as nossas redescobertas.

As redescobertas referem-se a certo número de planos indissociáveis que se interpenetram atualmente.

Muitas coisas lhes são reveladas, e lhes serão reveladas, antes de penetrar uma série de dados históricos
importantes referentes a de onde vocês vêm e para onde vocês vão.

Eu tenho a precisar que, observando o trabalho realizado pela modificação de alguns aspectos vibratórios nas suas
estruturas (desenrolando-se, de maneira concomitante, no nível do seu coração, da sua cabeça, mas também no

nível do núcleo cristalino da cabeça e do núcleo cristalino solar), convém dar-lhes certo número de elementos novos
relativos a essas transformações.

No que me diz respeito, eu irei intervir, sobretudo, no nível de re-ensinamentos, sobre as modificações ocorrendo
atualmente no que vocês chamam de cérebro.

***

O emprego de determinadas vibrações, Luzes e códigos de Luz, no nível do cérebro de vocês, está hoje a caminho.

Elas se referem, prioritariamente, à atuação, à atualização de alguns códigos de consciência e de novos circuitos
neuronais de funcionamento.

Hoje, a revelação da Luz é um fato consumado, mas esta Luz revelada deve tomar forma quando da irrupção da Luz
na sua densidade e será realizada, quando chegar a hora e em tempo útil, na totalidade, pelo Arcanjo a quem nós

chamamos de Senhor Metatron.

Este, de fato, está encarregado de impulsionar e de iniciar, em vocês, os novos ‘códigos de vida’ na nova dimensão.

Isso segue o seu curso.

A matriz nova, ligada à liberdade da alma e à liberdade da Fonte, põe-se no trabalho progressivamente.

A primeira abordagem desta Luz se faz de maneira não formatada, mas criada.

Alguns seres humanos captaram esta Luz.

Eu sei que, entre vocês, assim como o nomeou o walk-in no qual estou, um procedimento de Luz, de abordagem da
Luz, chamado de Luz Divina, deve se manifestar em vocês para poder, em seguida, se organizar.

A organização foi confiada, em todos os tempos, em toda eternidade, e em todas as dimensões, ao Senhor Metatron.

Nos tempos antigos, aquele a quem vocês chamaram de Enoch, foi encarregado de impulsionar uma série nova de
códigos de Luz na humanidade, no seu tempo e na sua época.

RAMATAN - 8 de julho de 2009
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Hoje é a mesma coisa.

O Senhor Metatron confiou, a muitos canais, missões específicas de integração e de revelação das ‘novas chaves’.

Hoje vocês chamam a Luz, e isto está muito bem, mas convém, em seguida, colocá-la em forma e preparar
a formatação.

Existem vários ensinamentos ligados à grafia da formatação da Luz em meio a uma nova dimensão.

Esta missão foi confiada, em um tempo relativamente antigo da sua humanidade, há uns vinte anos, a um ser humano
chamado, nesta encarnação, de Jim Hurtak [autor do ‘Livro do Conhecimento – AS CHAVES DE ENOCH’].

Ele é a emanação, é a Essência, é a reencarnação, se preferirem, daquele que foi chamado, nos tempos bíblicos, de
Jacó.

A ‘Escada de Jacó’ lhes revela, passo a passo, os graus da Luz e o grau de conscientização da formatação da Luz na
humanidade, hoje.

***

Esta instalação do Arcanjo Metatron, do Senhor Metatron, far-se-á bem após a intervenção do Arcanjo Miguel, depois
de Uriel, no momento da emergência da nova vida, na nova dimensão.

Entretanto, é-lhes possível, hoje, realizar isso pela formatação da Luz no nível de seu cérebro.

As modificações no seu cérebro são essenciais à vida na nova dimensão.

Seu cérebro apresenta, atualmente, uma constituição relacionada à trindade, enquanto que a nossa, como povo
Delfinoide, não obedece absolutamente a esta mesma organização e estrutura.

Isso se deve à própria criação da sua dimensão dissociada, em tempos remotos.

Entretanto, a estruturação do seu cérebro passou por vários riscos imprevisíveis, que levaram a inscrever, em vocês,
códigos, eu diria, de luz falsificada, que tinham por objetivo, há cinco mil anos, induzi-los aí onde vocês estão, quer

dizer, na ilusão.

Esses códigos foram instaurados pela potência de alguns seres, em relação com o que nós chamamos, nós,
de Arcontes.

Os Arcontes são os deuses, da mesma forma que vocês, mas esses deuses decidiram suprimir o coração.

Esses deuses manifestaram-se na sua história em diferentes períodos.

Eles estão extremamente ativos, hoje, mas não têm mais muito tempo.

Entretanto, não são eles que nos interessam, mas a marca que eles lhes impuseram no interior do seu DNA e no
interior do seu cérebro.

É esta marca, chamada de ‘marca da besta’, no Apocalipse de São João, que os mantêm prisioneiros nesta ilusão.

Os Arcontes, portanto, favoreceram, nas suas estruturas cefálicas, o desenvolvimento de estruturas ditas ‘arcaicas’
que tiveram, na época, por objetivo, mantê-los na escravidão e privá-los da sua Luz.

Eu não vou me demorar sobre as circunstâncias históricas desse trabalho que foi, em parte, compensado, de uma
maneira forte, pela encarnação daquele a quem vocês chamaram de Cristo, mas, também, à sua maneira, pelo

Arcanjo Lúcifer.

Esses dois príncipes de Luz combateram, de maneira eficaz, a instauração do que queriam esses seres chamados de
Arcontes.

Hoje, vocês estão na hora da liberação total desses engramas cerebrais e genéticos, desses ‘implantes’, diriam
vocês, que os mantiveram na separação da Fonte.

Entretanto, a própria Fonte permitiu isso para possibilitá-los perceber a autenticidade da Luz.

Creiam bem que isso não foi uma provação inútil, mas, ao contrário, e para grande desespero dos Arcontes, essa foi
a possibilidade, para vocês, de reencontrar, agora, uma nova liberdade da Luz, em uma oitava superior do que vocês

poderiam conhecer.

Que eles sejam, então, eternamente agradecidos.

Qual é esta escravidão que realizaram os Arcontes?

Eles induziram, por mutação genética, na humanidade, a servidão.

A servidão ilustrou-se, durante a história recente da humanidade, pela subordinação do ser humano a certo número
de dogmas e de regras.

Esses dogmas e essas regras têm estado onipresentes na história recente da humanidade, que se tratasse de



religião, de poder político, e de qualquer encenação de uma alienação do seu poder e da sua supremacia para um
poder exterior a vocês.

Entretanto, este engrama, este implante, que foi realizado em vocês há mais de cinco mil anos, de algum modo
deslocou-se e distribuiu-se em um conjunto de circuitos e de redes existentes no nível de seu cérebro, implicando na

multiplicação desses engramas ligados aos Arcontes.

Isso lhes permitiu escapar, de certa maneira, à unicidade do implante que lhes foi imposto.

O implante, portanto, fragmentou-se em certo número de implantes que tinham um poder bem menor do que o
implante inicial desejado pelos Arcontes.

Cristo veio contrapor, pelo seu sacrifício, a ascendência dos Arcontes sobre seu destino.

O seu sacrifício permitiu, pelo seu sangue, em meio à Terra, limitar a influência desse poder de entidades
exteriores a vocês, sobre vocês mesmos.

***

Vocês vivem hoje, entretanto, os traços, mas esses traços estão no ponto de serem totalmente apagados de
sua consciência, de seu DNA e, sobretudo, de seu cérebro, a fim de lhes permitir deixar aparecer a Luz do Cristo,

inteiramente, em seu coração.

Assim, o Senhor Metatron intervirá após a efusão de seus Casamentos Celestes, realizados, desde vários meses pelo
Arcanjo Miguel, refletindo-se, hoje, de maneira real e indiscutível, pela efusão celeste, a efusão solar e a
efusão cósmica vinda a seu encontro, permitindo a emergência da ‘nova Luz’ na consciência Unificada da

humanidade.

Esse caminho e este período que se anunciam a vocês serão muito mais fáceis progressivamente e à medida que
vocês se descobrirem e que vocês se afastarem desses implantes.

A melhor maneira de se livrar desses implantes é, obviamente, aceitar a Luz Divina, a Luz da Fonte e organizar esta
Luz da Fonte, em vocês, no seu cérebro, para manifestar a ‘nova Luz’ na sua Eternidade e no seu coração.

A hora, como disse o Bem Amado Cristo Miguel, é agora.

Vocês realizam isso.

O agenciamento da ‘ronda’ Arcangélica, correspondendo às 7 esferas de radiância da Luz visível na sua humanidade,
está em vigor.

Como disseram os Arcanjos, eles imprimiram e deram os seus selos à Divina Maria.

Ela se prepara para vir lhes anunciar a boa nova.

Entretanto, vocês estão, quanto a vocês, em gestação.

Em gestação dos seus novos corpos, em gestação da sua nova consciência, que está se ativando para crescer e se
revelar em vocês.

Tudo, absolutamente tudo, segue doravante uma ordem Divina.

Até um período relativamente recente, nós não estávamos certos, durante os anos de 2005, 2006, de podermos
realizar esse despertar da humanidade.

Isso é agora, e doravante, uma certeza.

Não pode ser de outro modo.

A sombra se rendeu.

Somente os humanos, ainda impregnados desta matriz ligada aos Arcontes, e aos arquétipos alterados, creem ainda
que o curso dos acontecimentos possa ser mudado.

Não é assim.

O estabelecimento da Luz, para a maioria dos seres humanos, está a caminho, segundo suas escolhas, segundo
seus caminhos, e segundo seus destinos.

Nada disso pode ser parado.

É-lhes, portanto, solicitado para formatarem esta Luz que vocês recebem no seu cérebro, a fim de suprimir
definitivamente as forças arquetípicas viciadas, ligadas aos Arcontes, também denominados Annunaki.

Estes são os que vocês chamam de Nefelim na sua Bíblia, aqueles que se opuseram, de toda a Eternidade, aos
Elohim, quando da criação da Atlântida.

Hoje, os Elohim ganharam o combate.



Hoje, não há mais combate, há a ‘realização’ da sua Essência.

***

Bem amados irmãos da superfície, vocês que vão alcançar os espaços da Eternidade, nós lhes agradecemos,
individual e coletivamente, pelos esforços que vocês despenderam.

Nós participamos, à nossa maneira, das efusões Micaélicas, permitindo a ele amplificar as irradiações das redes
magnéticas Terrestres, em lugares específicos do planeta, a fim de ancorar a nova densidade dimensional na sua

densidade dissociada.

Isto está em andamento.

Isto se realiza sob os seus olhos.

Vocês devem permanecer firmes na sua Luz.

Os elementos que lhes parecem penosos a viver, em diferentes setores da sua vida, devem ser eliminados, pura e
simplesmente.

Somente o trabalho consciente de construção da Luz, em vocês, deve ocupar a maior parte do seu tempo.

O resto é apenas ilusão.

Eu repito: o resto é apenas ilusão.

Comer, dormir, trabalhar, amar um ser humano, é apenas uma ilusão com relação ao Amor Divino que vem a vocês.

Vocês devem impregnar cada um dos seus gestos (comer, dormir, trabalhar, amar um ser humano) desta função
Divina, senão será ‘tempo perdido’ dentro do seu trabalho da Luz.

O Arcanjo Miguel disse: vocês são penetrados, e vocês penetrarão em cheio nos tempos ultra-reduzidos.

Esses ‘tempos ultra-reduzidos’ devem lhes permitir aceder ao essencial do seu caminho, ao essencial da sua
Verdade e construir esse veículo de Eternidade que alguns de vocês já percebem e no qual alguns de vocês já

penetram.

Aí está o caminho que eu lhes proponho.

Se vocês tiverem, agora, irmãos humanos da superfície, questões com relação a isso, gostaria de tentar trazer-lhes
ainda algumas respostas e algumas Luzes relativas a isso.

***

Questão: por que me sinto tão próximo dos golfinhos, para viver experiências quase místicas na presença deles?

Irmão humano, eu pertenço a uma forma de vida a que chamamos de ‘delfinoide’, porque nós somos procedentes dos
golfinhos.

Nós criamos a consciência unificada, há mais de trezentos mil anos, em outros ciclos deste planeta, em uma época
em que vocês não estavam ainda presentes, a maior parte de vocês.

Os golfinhos, e o chamado dos golfinhos, é o chamado para realizar a consciência unificada em meio às 24
consciências unificadas.

Isso necessita (o chamado dos golfinhos) realizar, em você, a ‘unificação’ da consciência, mas, é claro, unificar-se
com 23 outras consciências, para realizar o que eu chamaria de consciência dos golfinhos de 5ª dimensão.

Os golfinhos, ainda que tenham um corpo de carne na sua dimensão dissociada, são a totalidade e a representação,
em meio ao elemento água, da uma consciência realizada na 5ª dimensão.

Vocês, enquanto seres humanos, participam da vida no ar e no mundo da vibração.

Sua 5ª dimensão, para a maior parte de vocês, desenrolar-se-á e continuará a se desenrolar no ar e não na água.

Outros povos evoluem da 3ª para a 5ª dimensão e o elemento de vida é o fogo.

E, para outros ainda, é a terra.

Cada forma de consciência afastada da Fonte do criador, e devendo dela se aproximar (dado que assim é o destino
de cada forma de consciência) participa da experiência da consciência em meio a um elemento privilegiado que é seu

‘elemento de vida’.

***

Questão: será que a minha percepção visual limitada vai se ampliar em outros planos?

A percepção e a visão interior são muito mais importantes do que a visão exterior.



O que está no interior e o que está no exterior é a mesma e a única coisa, diferentes em função do ‘ponto de vista’.

Assim, portanto, a percepção interior irá levá-los à percepção exterior.

Querer encontrar, no exterior, o que procede do interior é um mau uso, uma má compreensão dos mecanismos
evolutivos.

Basta encontrar no interior para que o exterior se manifeste.

É o mesmo no processo atual que vocês vivem, e descrito pelo Arcanjo Miguel quando dos seus Casamentos
Celestes.

Não busquem, no exterior, o seu veículo multidimensional, mesmo se, efetiva e concretamente, ele estava separado
de vocês e, portanto, em um outro espaço.

Entretanto, o ‘acesso’ e a ‘chave’ para isso se fazem pelo interior e não pelo exterior.

Há, portanto, uma distância de ‘ponto de vista’.

Nenhum ponto de vista exterior irá lhes permitir encontrar a Verdade, e a chave, porque esta, assim como lhes
ensinaram vários Mestres presentes entre vocês, se encontra unicamente no interior.

Querer a visão exterior necessita da visão interior, sem isso, é apenas projeção ao exterior de um desejo.

***

Questão: o fato de que Deus tenha dado a Moisés as novas Tábuas da Lei, em face às reações do seu povo, é o
ponto de partida do que se chama de separação?

Ele recolheu os ‘códigos de vida’ do próprio Senhor Metatron, que lhe disse «eu sou aquele que eu sou».

O Senhor Metatron é a diferenciação da Fonte a mais próxima da Fonte.

Ele recolheu, então, os códigos de Luz, devendo servir à humanidade, mas, obviamente, os Arcontes vigiavam, eles
também.

Por intermédio mesmo do irmão de Moisés, que perverteu o ensinamento de Moisés, Moisés que foi assassinado
para que ele não pudesse prosseguir o seu trabalho no que era, à época, a Terra Prometida.

A separação remonta bem antes disso, mas digamos que ela ‘se organizou’ a partir daquele momento.

Inúmeras experiências ocorreram, para permitir o restabelecimento da Verdade, desde o Rei Akhenaton [grande faraó
da XVIII Dinastia egípcia], passando por Moisés, e passando por Cristo.

Entretanto, o ensinamento sempre foi desviado e distorcido pelos seres a serviço dos Arcontes e que formataram a
lei de tal modo que a revelação Divina, qualquer que fosse, foi transmutada em servidão.

Todas as religiões, sem exceção, mesmo de origem Divina (porque todas elas o são, sem exceção), foram distorcidas
e desviadas pelos homens, para proveito próprio.

***

Questão: desta vez a restauração será integral?

Sim.
Não pode ser de outro modo, a Fonte obteve, propriamente falando, a rendição quase total das forças opostas à Luz.

Eu o repito: somente persistem as entidades humanas habitadas pelo medo e pela concepção de servidão desses
implantes que permanecem ainda ativos e que mantêm a ilusão desta matriz.

***

Questão: os Arcontes têm uma relação com os que chamamos de reptilianos?

Eles são os reptilianos e eles são a sua parte reptiliana, implantada em vocês, no nível do que vocês chamam de
‘cérebro arcaico’.

***

Questão: você falou de atualização dos códigos de consciência.

Isto está em curso desde já muito tempo.

Há, no momento, a revelação da Luz, desde já certo número de dezenas de anos, mas, hoje, esta luz é formatada e
prepara a manifestação do Senhor Metatron.



Assim que esta Luz estiver formatada na nova matriz de liberação, o seu corpo não terá mais razão de existir nesta
dimensão.

***

Questão: a partir do momento em que esta transformação estiver realizada, a ordem Divina reinará?

Não somente a ordem Divina, mas, sobretudo, a conexão consciente com a Divindade.

O seu plano está separado da Fonte.

Isso foi criado, para as necessidades da ‘experiência’, precipitada e iniciada pelo próprio Lúcifer.

A Fonte, por intermédio do Senhor Metatron, se opôs a esta criação, no seu início, depois, rapidamente foi
convencida de que esta experiência seria útil para a Luz.

Entretanto, sobre isso, gravaram-se e juntaram-se, pelo ‘princípio de afinidade’, de ‘atração’, algumas raças que
evoluíam fora, desde muito tempo, da influência da Fonte.

Eles foram os deuses criadores.

Eles induziram, na humanidade, genes, funções de servidão, mas isso, hoje, chega ao seu fim.

Então, sim, o acesso à ‘nova dimensão’ e a própria vida na nova dimensão firmará para vocês a conexão
permanente, em consciência, com a Divindade.

Entretanto, a estrada é longa.

Como sabem, existem numerosas dimensões.

Nós mesmos, que realizamos a consciência Unificada e a conexão à Divindade, há mais de 320.000 anos, somos os
guardiões da Terra desde aquela época.

Nós acedemos à Divindade porque vivemos, apesar da nossa presença em um veículo de 3ª dimensão, como os
golfinhos, na ‘Unificação da consciência’, pela nossa própria localização na Intraterra.

Nós temos, portanto, conhecimento, nós temos, portanto, conexão, com as diferentes densidades pertencentes ao
mundo da Unificação da Divindade, que vocês chamam de ‘mundos galácticos’.

***

Questão: toda a humanidade terá acesso a esta evolução?

A alma humana, cada alma humana, tem um caminho e um destino diferente.

Algumas almas humanas têm necessidade de reviver os ciclos, outras não.

Assim, tudo está no seu lugar.

Cada alma irá para onde decidiu, em função do seu ‘potencial vibratório’.

Vocês vão aceder para onde devem aceder em função da sua vibração: as vibrações dos seus corpos (físicos e
sutis), as vibrações ou não dos novos corpos, a vibração da sua consciência.

Ninguém poderá ir para onde não puder ir.

Assim, cada alma humana irá para o seu lugar.

Não há que se ocupar dos que irão mais longe do que vocês, não há que se ocupar dos que irão para outros lugares
que vocês.

Contentem-se de seguir a sua estrada.

Cada alma segue a sua estrada, não tenham qualquer dúvida sobre isso.

Vocês não têm que arrastar uma alma para tal dimensão ou tal outra dimensão, porque vocês violariam, de maneira
incontestável, a liberdade de alma dela.

Assim, cada um se ocupa de si, no serviço e na irradiação da Luz.

Qualquer outra abordagem que visasse constranger uma alma a seguir na Luz, ou na Sombra, seria um erro.

Nem todos estão destinados a ir à Luz.

Muitas almas têm necessidade de ‘aperfeiçoar a Luz’.

***



Questão: você falou de uma forma de implantação ligada à servidão, há mais de 5.000 anos. Mas teria havido
outras há 75.000 anos e 300.000 anos?

Os ciclos desta humanidade Terrestre, e de outras humanidades, são, no momento, na 3ª dimensão dissociada, de
52.000 anos.

Houve, portanto, 6 ciclos correspondendo a 5 sóis diferentes.

Vocês entram em breve na era do 6º sol.

Cada ciclo viu a emergência de uma nova consciência.

Nós fazemos parte, quanto a nós, povo delfinoide, do povo o mais antigo sobre esta Terra, tendo realizado a
‘Unificação da consciência’.

A cada ciclo se inaugura destruição, no sentido Micaélico e reconstrução, com associação de ‘novos códigos’ e
revelação de ‘novos códigos’.

O ciclo de 75.000 anos não corresponde a nada de específico, porque se trata de um interciclo.

Esses ciclos sendo, em tempo terrestre, de 50.000 anos, eles terminando de maneira sistemática, e por razões
místicas que eu não posso revelar, no que vocês chamam, em termos do seu calendário, de mês de maio.

Maio e outubro sendo os meses da revelação do ‘fim’ e da ‘renovação’.

***

Questão: você fala de qual ano para maio e outubro?

Eu simplesmente disse que os ciclos novos se iniciam, na revelação da Luz, nos meses de maio.

O ciclo anterior foi iniciado em 50.731 AC, no lugar denominado Teotihuacan, no México.

Esse ciclo terminou pela destruição da Atlântida, no mês de outubro do ano 10.740 AC, há mais de 12.000 anos.

No que se refere ao seu sistema solar e ao advento do novo sol, nós esperamos realizar isso durante o ano de 2011.

Maio de 2010 assinala a chegada de um novo Arcanjo [Uriel] na sua densidade (*), e o apelo consciente de Maria.

Em outubro do ano 2011, ocorrerá o final desse sol.

Senão, será atribuído à humanidade um período probatório de 11 meses, levando à data conhecida de toda a
humanidade, sendo o 21 de dezembro de 2012.

***

Questão: houve outros períodos de manipulação visando a servidão?

Isso foi realizado, eu o repito, há 5.000 anos.
A criação da Atlântida, e a criação da ‘consciência dissociada’ na individualidade, era um impulso novo destinado a

favorecer um despertar maior nos mundos da Luz, quando da finalização de um ciclo.

Isso não era uma manipulação das forças opostas à Luz, mas, sim, das forças da Luz que se opuseram, durante um
tempo, à própria Fonte.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados irmãos da superfície, eu vou então apresentar-lhes as minhas homenagens, o meu Amor, a minha
bênção e retransmitir a bênção da consciência Unificada geodésica que me permitiu falar hoje.

Eu vou então deixar esse corpo e retornar aos meus espaços.

Nós temos, efetivamente, muito a fazer neste período e estamos, nós também, na alegria.

Sejam abençoados e sejam agradecidos pela sua Presença nesse mundo da superfície.

Com Amor, fraternidade, humanidade.

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



(*) – UM AMIGO (21.05.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/urgente-um-amigo-21-de-maio

***

Mensagem do Intraterreno RAMATAN no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=351

8 de julho de 2009

***

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 ANAEL, Arcanjo, e eu vou servir, hoje, de elo entre vocês e o Conclave, o que significa que as
respostas serão elaboradas integralmente pelo nosso Conclave (Conclave Arcangélico).

Assim, almas humanas em peregrinação em meio a este mundo da superfície, eu serei grato a vocês por
realmente expressarem as perguntas situando-se em relação ao seu desenvolvimento, à sua espiritualidade, ao

seu Espírito mais elevado.

Nós decidimos, enquanto Conclave, revelar em meio à sua humanidade, além da nossa esfera de Radiação,
além da nossa esfera de Vibração, e do trabalho que nos foi distribuído pela A FONTE, revelar uma série de

elementos referentes à humanidade que, até agora, estavam ocultos, porque a época não havia chegado,
porque não era o momento.

Mas, pelo impulso d'A FONTE, tornou-se desejável, hoje, que alguns segredos que estavam ocultos sejam
revelados na sua Essência, não para fazer o seu intelecto funcionar, mas para fazer viver em você, no seu

Coração, a sua Eternidade, a Verdade do que será dito.

Eu transmito o agradecimento do Conclave e estamos agora escutando.

***

Pergunta: como superar a minha raiva perante A FONTE , em particular perante a minha polaridade
feminina?

A FONTE se revela a você enquanto imagem, enquanto espelho, assim que Ela iluminar em você as zonas de
sombras, aquelas que haviam sido, até agora, deixadas de lado, afastadas, no sentido exato, da Luz que você

é.

A Luz vem, então, iluminar, pela sua Radiação, pela sua Presença, e pelas suas palavras que são Verbo, o que
deve ser, em você e em cada um de vocês, transcendido e irradiado pelo Amor, pela conjunção da imagem

projetada que vocês tinham d'A FONTE em meio mesmo à sua Eternidade.

O que alguns de vocês sentem, hoje, é a distância existente entre A FONTE e vocês, distância que os convida
para ser preenchida, da melhor forma e o mais breve possível, a fim de viver a reconexão total.

Então, muitas coisas devem ser transcendidas e iluminadas.

Isso pode se expressar, para a alma humana encarnada em meio a esta densidade, em raivas, rejeições,
bloqueios do corpo.

Existe uma série de resistências que participam da sua resistência ao ‘abandono’.

Elas são aquelas que estão se manifestando, para alguns de vocês, hoje.

Não precisam se preocupar.

Há, simplesmente, que observar isso como um observador, com tranquilidade, com serenidade e deixar agir,
no sentido correto, A FONTE, em vocês.

Não se esqueçam de que Ela vem se reunir a vocês, de que Ela vem libertá-los do peso e da densidade.

Então, como Ela mesma disse, acolham, mesmo se vocês não forem capazes de discernir a forma, quando Ela
chegar, em meio a este mundo manifestado.

Acolham, na Vibração e nas palavras, a fim de cobrir a distância que os separa.

Isso ocorre de imediato e no instante.

ANAEL - 09 de julho de 2009 - ANAEL e o Conclave
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Não se preocupem com os fenômenos dolorosos de resistência que se manifestam.

É assim que vocês fazem desaparecer a distância entre vocês e A FONTE.

***

Pergunta: eu sempre reivindiquei momentos de solidão, de isolamento e, aí, cercado por outras
pessoas, eu me sinto eu mesmo e não preciso desses espaços de solidão. Seria possível me

esclarecer sobre isto que eu vivo?

O espaço de Radiação do Coração é sonho e evolução, trata-se, propriamente falando, de uma revolução.

Esta revolução consiste em tomar consciência, através da demonstração d'A FONTE e das diferentes
Radiações Arcangélicas, e de outras, do que estava separado em vocês.

O fato de preferir o isolamento ou de preferir o grupo são somente duas versões e duas faces da mesma
realidade.

Contudo, o jogo de inspirar e expirar, o jogo da dualidade, os fez acreditar e aderir ao fato de que estar sozinho
era melhor do que o fato de estar em grupo, ou o inverso.

A FONTE, ao eliminar a distância entre vocês e Ela, permite-lhes conscientizar-se de que A FONTE não pode
viver no isolamento.

A FONTE está em vocês, Ela participa e procede na sua vida encarnada, da sua alma, e do seu Espírito.

Em um momento da sua evolução vocês se separaram d'Ela e vocês sentiram a solidão, o isolamento.

Então, nesta solidão e neste isolamento, vocês se recolheram ao seu ser interior, outros se dispersaram na
manifestação, a fim de procurar pela A FONTE.

E A FONTE não estava nem dentro nem fora, Ela estava dentro e fora ao mesmo tempo, é isso que vocês
percebem, agora, na Verdade, na Essência, na Radiação e na Alegria.

A raiva, a vibração da raiva, que pode se expressar dentro de vocês, está ligada à incompreensão da alma de
que havia separação, enquanto que vocês mesmos estavam separados.

***

Pergunta: toda vez que eu me aproximo da Luz da Verdade e que eu me sinto alinhado, eu perco
este alinhamento. Como mantê-lo?

A vida, a experiência na encarnação, é, até certo nível, o vai e vem, o inspirar/expirar, a dualidade/unidade.

Assim segue a vida, de experiência em experiência, até vocês compreenderem que não há diferença entre a
unidade e a dualidade, porque vocês são a vida e vocês são A FONTE.

Ao integrar o conceito de distância, em meio à Unificação da sua vida, em meio à Unificação das suas danças,
vocês realizam isso.

Naquele momento, vocês percebem que vocês são o movimento e o eixo do movimento.

Vocês são o movimento e o eixo da imobilidade.

Perceber isso é integrar, em vocês, A FONTE, porque vocês se tornam A FONTE.

Naquele momento, não há mais necessidade de expressar a dualidade porque vocês são o conjunto dos
potenciais e o conjunto das manifestações.

Então, a Alegria se revela em vocês e os faz realizar a noção de Presença, de Verdade, de Unidade, sejam
quais forem os instantes que vocês viverem.

Somente alguns jogos, que ainda existem na sua sociedade, nos seus modelos sociais, nos seus modelos
emocionais e familiares, podem fazê-los acreditar que vocês saíram deste estado, mas, ainda assim, não pode

ser uma questão de sair de um estado.
A partir do momento em que vocês entram na Unidade, vocês não podem sair da Unidade.

A Unidade real é aquela que vai se estabelecer em vocês de modo permanente.

A FONTE, estando em vocês, Ela responde instantaneamente aos seus pedidos, contanto que os seus
pedidos não sejam pedidos de divisão, de separação, contanto que esses pedidos estejam de acordo com a

Promessa e o Juramento realizado, que acontece atualmente na Terra, do seu retorno à Unidade.

Esta é a Verdade.

***



Pergunta: eu sinto muito forte as emoções das outras pessoas. Por quê?

Sentir a emoção do outro é se situar no nível da consciência, no nível da emoção do outro.
Se você se colocar no seu Coração, não haverá mais espaço para a emoção, a sua e a do outro.

Então, consequentemente, através dessa percepção externa a você, é dada a possibilidade de compreender
que, enquanto você perceber esta distância que você chama de emoção do outro, ela não é da coincidência do

coração.

A coincidência do coração não se importa com a emoção manifestada do outro, porque ela não a vê, ela não a
sente, ela não a percebe e nem é afetada.

Sendo, naquele momento, a imagem de si mesmo, refletida no coração e na Unidade, não pode ali haver
distância.

A emoção do outro é a distância em relação à sua emoção.

A sua emoção é aquela que foi contida pela não aceitação e não integração no espaço do coração.

Então, é bom mudar o ponto de vista: o ponto de vista da emoção deve colocar-se na emoção do coração.

A emoção do coração é aquela que permite impulsionar a Alegria e manifestá-la em meio à manifestação d'A
FONTE, em você.

A emoção do outro não tem espaço algum porque a emoção do outro é ilusão, tanto para você quanto para ele.
Ao irradiar A FONTE e ao irradiar a Luz, você transcende a sua emoção e a emoção do outro.

Este é o caminho e o retorno para a Unidade.

***

Pergunta: eu sinto A FONTE como um canto permanente, mas ainda sob a forma de um sussurro.
Como amplificar isso?

Aproximando-se do Ser.
O Ser é som.

O Ser é permanente.

Centrando-se na imanência do seu Ser, você estabelece a permanência d'Ele e não a sua.
Isso só pode se estabelecer no silêncio.

No momento em que houver um questionamento em relação ao murmúrio sentido e discernido, o murmúrio vai
embora.

A FONTE só pode se manifestar no instante e independentemente de qualquer questionamento.

Até as palavras pronunciadas pela A FONTE só o são para despertar em você a ressonância e o espelho.

Assim, quando o espelho se confundir totalmente com a imagem, quando não houver mais uma distância entre
o espelho e a imagem, então, você Vibra em uníssono com A FONTE, porque você se torna A FONTE.

Nesse momento, o som preenche você, e o som também se torna silêncio.

É um silêncio que não é silencioso: o silêncio da Presença, o silêncio da Eternidade.

Isso se realiza, isso está a caminho, isso está chegando para você.
Então, paciência.

***

Pergunta: a meditação no bosque é muito fácil e eu obtenho a Alegria, condição que não chego a
reproduzir no interior. Como encontrar isso em todos os espaços?

A um certo grau de ‘ponto de vista’, isto é verdade, mas no nível d'A FONTE e da Essência, isso é
completamente falso.

De fato, isso assinala que você é dependente das circunstâncias para encontrar a sua Essência.

Ora, a Essência não depende das circunstâncias.

Nisso, há um ponto de vista a ser mudado: a elevação acima das contingências associadas a lugares.
A FONTE está por toda a parte.



A FONTE está até em elementos que você chamaria de negativos.

Você define a distância a partir do momento em que você se encontrar em um ambiente que você qualifica
como hostil.

É na hostilidade que A FONTE deve se revelar, isso contribui para eliminar as resistências.

É importante, hoje, através do contato que A FONTE lhe oferece (da Unificação e do Retorno), compreender
que os obstáculos ligados às contingências de tempo, ligados às contingências de espaço, existem, em última

análise, apenas nos seus próprios campos de experiência.

Esse campo de experiência limitado, que vocês desejaram e experimentaram, ainda está ativo em vocês, e
quanto mais vocês se identificarem com A FONTE, menos vocês serão absorvidos pelas circunstâncias

externas.

Depois, vocês não vão criar mais distância entre o interior e o exterior, quanto mais vocês alcançarem o estado
de Unidade d'A FONTE.

Então, evidentemente, se um exercício ou protocolo os remeter a tal lugar, ou a outro lugar, é porque são
esses espaços que os põem em ressonância e que lhes permitem eliminar a distância.

Entretanto, em última análise, cabe a vocês perceberem que A FONTE está no Todo e por toda a parte, e não
somente nos locais de paz, nos locais onde há ressonância, atração e afinidade, mas também em locais de

dissonância.

Quando vocês tiverem percebido isso, vocês irão entender que, seja qual for o tumulto do mundo, seja qual for
a negatividade do seu ponto de vista sobre o tumulto do mundo, não pode haver distância entre vocês e a

realidade.

***

Pergunta: eu percebo o ambiente, as pessoas, como o cenário de um jogo para me trazer de volta à
Unidade. Isto é uma ilusão ou é realidade?

Não há nada mais real do que a ilusão.
Não há nada mais ilusório do que o real.

A ilusão e o real apenas estão associados a um ponto de vista.
Os dois estão perfeitamente corretos, tudo depende do local do observador e da observação.

O jogo d'A FONTE, a Presença e a Radiação d'A FONTE põem em vocês a Unidade das duas polaridades.

Dessa maneira, penetrar o real d'A FONTE pode fazê-los conceber o ambiente como ilusório.

Este mundo é ilusão, mas este mundo é real.

Ele é real no sentido da densidade e da dificuldade que ele provoca e que ele acarreta no nível da sua alma.

Esta dificuldade é a origem da Luz.

Pelo ‘princípio de resistência, de oposição e de confrontação’, pela resistência, por ser denso, por ser pesado,
por ser mau, o bem e a Luz eclodem.

Deste modo, então, o que é ilusório e o que é real, participam da mesma Verdade.

Evidentemente, a integração em meio à ilusão do que vocês vivem, por uma Verdade maior (que é a da sua
alma e do seu Espírito), ocorre em vocês, a um dado momento, e em meio ao Si realizado na Presença d'A

FONTE.

Não há nem ilusão, nem Verdade porque tudo participa d'A FONTE.

Não há, então, mais distância nem distanciamento possível entre a ilusão e o real porque tudo participa do
mesmo plano, do mesmo projeto e, sobretudo, da mesma Vibração, em diferentes estágios de densidade.

Vocês não podem rejeitar a vida, seja ela qual for, vocês não podem rejeitar a experiência, seja ela qual for,
mas convém a vocês integrá-la em meio à Unidade porque a resolução, o espaço da resolução, está localizado

unicamente nesse nível e em nenhum outro lugar.

***

Pergunta: como estar mais de acordo em ser o que eu sou?

Para isso é preciso mudar de direção, a direção que o leva a algum lugar não significa dirigir-se para você.
Voltar-se para si mesmo, fazer silêncio e escutar, não ouvir o que diz a sua cabeça, mas ouvir o que diz o seu

coração.



Querer ouvir o que diz o coração já é um primeiro passo da vontade para o espaço do coração.
Não há Verdade senão no coração.

A Verdade lhe mostra as direções e as possibilidades.

A Verdade no coração é independente das suas escolhas conscientes, das suas atrações e das suas
repulsões.

O que deve dominar em você não é a atração e a repulsão, o que lhe dá prazer, o que não lhe dá prazer, mas,
sim, o que é ditado pelo coração.

Então, aceitar o que é ditado pelo Coração é fazer calar o ego, é fazer calar a ilusão do si, é aceitar, é aquiescer
à FONTE em você.

Isto não pode ser definido pelo mental porque o mental ainda tenta dar a volta e retornar pelos mesmos pontos
e passar de novo, constantemente, pelas mesmas ilusões e pelos mesmos sofrimentos, de uma maneira

inexorável, até você decidir impor a direção, não mais indo para alguma coisa, mas indo para você.

Ir para você significa ir para A FONTE.

Isso requer silêncio, isso requer ausência de direção e retorno ao Centro.

Não pode ser de outra forma.

***

Pergunta: quando eu me conecto com A FONTE, eu sinto muito Amor, muita Alegria, mas nada mais.

O problema está aí.

Não há nada mais para obter.

Tudo se conclui no Amor e na Alegria.

Deixe o Amor e a Alegria atuarem em você e a sua vida irá mudar.

Isso não pode mudar de outra forma.

***

Pergunta: é meio-dia, está na nossa hora, na hora da efusão...

...que vamos retransmitir.

Eu termino então a minha intervenção, e a intervenção do Conclave, regando-os e pedindo, então, para vocês
se voltarem ao seu espaço interior, a fim de manter a Vibração que, agora, está chegando a vocês.

Eu lhes transmito o agradecimento do Conclave e lhes transmito, agora, a Radiância, na sua totalidade...

... Efusão de energia ...

************
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Questão: o meu sonho do avião que se despedaça é um alerta?

No caso em que há alerta quanto ao seu caminho, quanto ao seu destino da Luz, com relação a eventos
relacionados com a desconstrução, o alerta vai tomar a forma de uma advertência, manifestando-se três vezes.
Assim, se, em três vezes, de maneira formal, lhe for mostrado a mesma coisa, isso irá significará, de maneira

formal, que você deve evitar voar.
Ou é uma projeção do medo: isso apenas irá se manifestar uma vez.

Ou é um alerta real com relação ao evento que consiste em voar: isso irá se manifestar três vezes.
A advertência se manifesta três vezes da mesma maneira.

Isso anuncia, e de maneira preferencial e privilegiada, acontecimentos que você deve evitar.
A Luz, a sua Luz, lhe mostra o que convém fazer, e ela irá mostrá-lo três vezes.

*

Questão: como obter da melhor forma possível as informações sobre o nosso andamento?

É necessário integrar o fato de que, hoje, mais do que nunca, as informações nos são comunicadas
diretamente pela Fonte, pela sua alma, pelas vibrações, pelos sonhos, mas também pelas informações que

chegam sob forma de lampejo.
As coisas, os elementos dados do exterior têm apenas um valor relativo com relação ao que lhes é

comunicado diretamente.
Isso faz parte do aprendizado da sua mestria, de não mais atribuir poder ao exterior de vocês, mesmo com

relação a mim.
Atualmente, e como lhes assinalaram inúmeros Arcanjos, e eu também, parece-me, eu assinalei, vocês

recebem impulsos fortes para mudar algumas coisas.
Algumas mudanças lhes são mesmo impostas, de maneira importante, que se refiram à sua situação afetiva,

profissional, geográfica.
As mudanças impostas se manifestam à sua consciência diretamente, sob forma de impulsos.

Eles não passam pelos seres exteriores.
Isso passa pela sua percepção interior, unicamente.

*

Questão: eu tenho vontade de colocar muitas questões, mas não consigo verbalizá-las. Por que
esse véu?

Amigo e irmão, quando você está em relação com a minha Radiância, ou com a Radiância da Luz, sob uma
forma ou outra, você encontra, naquele momento, a sua Essência.

Em meio à sua Essência, não há mais questões, porque há Verdade, e a Verdade é ausência de questões.
Assim, as questões que são apresentadas à sua mente, no momento em que você sai da sua Essência, terão

as respostas reconectando-o, com você mesmo, em meio à sua Essência.
Nós sempre dissemos, nós, Conclave, e cada um dos Arcanjos acredita nisso, que a Luz é inteligente.

Quando a Luz trabalha em você, ela sabe o que ela deve fazer.
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Ela não tem necessidade de se obstruir do seu mental, dos seus questionamentos e dos seus medos.
O maior desafio que vocês têm, hoje, é deixar trabalhar, em vocês, a Luz.

*

Questão: eu tenho dúvidas sobre a transparência de uma pessoa do meu ambiente.

Não me compete revelar a verdade ou a falsidade de tal relação ou de tal mensagem.
Essa é uma resposta que deve ser encontrada em si.

E, a partir do momento em que uma dúvida se expressar, convém a você se alinhar com a sua Fonte e a sua
Presença, em meio ao seu EU SOU.

Aí, na clareza e na paz do seu mental, no silêncio interior, se expressa a Verdade.
Basta, para isso, colocar a questão à Luz / Inteligência em você e, naquele momento, acolher, sem

questionamento.
Uma vez emitida a pergunta, basta se recolher ao centro do seu Ser, ao centro do seu Coração.

E, aí, a resposta da Luz chega, precisa, nítida, ela não é mais dúvida, ela é Verdade e realidade expressas.
Convém então a você seguir o que lhe é proposto.

Vários propósitos, hoje, vários destinos, vários caminhos são chamados a se separar ou a se reforçar.
É preciso seguir o que diz a Luz, porque ela é Verdade e vai no sentido da Fluidez, no sentido da Unidade e no

sentido da realização dos seus plenos potenciais.
Você não pode ir ao encontro do que lhe diz a Luz.

Assim, colocando-se na sua Luz e na sua Verdade, na sua Essência, o jogo da Sombra e da Luz cessa, há
apenas o que é, não há Sombra e Luz, há caminho a seguir e a integrar.

*

Questão: por que esta impressão de «recomeçar do zero», como se tudo voltasse, de novo, a ser
novo?

Isso é exato, para cada um de vocês.
O conhecimento pertence ao passado.

Hoje, é-lhes solicitado conhecer a Luz, estar na Luz.
A Luz não se importa com os dados históricos, mesmo se eles permitiram levar a esse momento.

Hoje, como seres humanos, vocês são o resultado não mais do seu passado, mas da Luz que os rega, da
reconexão com o seu ser de Eternidade, com o seu ser multidimensional.

Essa é a única verdade.
Esse é o único caminho para realizar o que vocês são.

Nenhum conhecimento, mesmo o mais firmemente estabelecido em suas estruturas, ao qual vocês aderiram,
deve vir entravar o estabelecimento da Luz.

Isso é, em vocês, o que foi chamado, pelo Arcanjo Miguel, de desconstrução.
A desconstrução permite a emergência da Luz.

A Luz é uma Inteligência, ela não é Conhecimento, mesmo se ele conferir a inteligência final.
Vocês devem, portanto, assim, esquecer os conhecimentos que erigiram em dogmas, em verdades

estabelecidas, pela experiência ou pela história.
Eles não têm mais andamento.

Vocês constroem, hoje, uma nova etapa do seu crescimento.
Esta nova etapa de crescimento necessita de deixar morrer o antigo.

O antigo é letra morta.
Vocês não são mais o resultado do seu passado.

Vocês não são ainda o resultado do seu futuro, mas vocês são, entretanto, a Verdade da Luz que vocês
recolhem e acolhem no seu seio, através da Presença, em vocês, da dimensão do ser e do seu veículo

multidimensional que se aproxima de vocês.
A hora é para a revelação, a revelação é Luz, ela não é conhecimento ligado ao passado, o passado é,

portanto, letra morta que vocês devem eliminar.

*

Questão: eu tenho a impressão de estar em um «eterno hoje».

É o mesmo que o conduz ao despertar, que o conduz à transcendência, que o conduz a aceitar o que você é,



na Eternidade, e não no nível histórico.
Isso é revelação da Luz.

Você deve estar cada vez mais no imediatismo da Luz.
A Luz bate à sua porta.

Ela bate, nesse momento, em momentos privilegiados que lhes foram anunciados pelo Arcanjo Miguel dos
quais nós, Conclave, somos em parte responsáveis.

Mas, como havíamos dito, cabe-lhes acolher.
Quanto melhor vocês acolherem, nesses períodos propícios, a Luz e seus diferentes componentes, melhor

vocês irão se tornar o que vocês têm que ser.
Vocês não irão encontrar qualquer referência em seus passados, os seus passados são páginas viradas.

Eles são medos cristalizados.
O futuro é de vocês, na condição de que vocês aceitem o que está atualmente.

*

Questão: as músicas sagradas, no sentido tradicional, ou «que levam ao êxtase», de compositores
contemporâneos, podem ajudar?

A música pertence a uma criação exterior.
Vários seres, pelo passado, e mais recentemente, tentaram transcrever a inspiração das esferas musicais em

meio à sua densidade.
Hoje, é-lhes solicitado para se inclinarem e ouvirem a sua música interior.

É a única importante.
A música sagrada, ou as músicas mais recentes, os levam a mundos, mas esses mundos nada têm a ver com

o mundo que vocês devem recriar e reencontrar no espaço sagrado do seu Coração.
Isso é realizado pela escuta do som interior e, depois, do silêncio interior.

Aí se encontra a capacidade para o despertar, a capacidade para a Luz para se manifestar, ela mesma, e em
nenhum outro lugar.

Vocês entram em tempos importantes em que a escuta da música interior, ou a escuta da sua Luz interior,
participa do mesmo impulso de Criatividade.

Basta-lhes não girar o seu olhar, a sua atenção, para o exterior, para encontrar a totalidade do ser, no seu
veículo interior.

É isso que lhes é proposto hoje.
Então, certamente, a música sacra, antiga ou recente, pôde, em determinados momentos da sua história,

permitir-lhes encontrar certos estados.
Mas esses estados, qualquer que seja a paz que ele lhes propicia, não são o estado interior.

O estado interior é propiciado pela escuta do som interior e do silêncio interior.
É isso que vocês devem buscar hoje.

*

Questão: uma forma de agitação pode ser normal, vivendo todas essas energias?

A agitação está ligada ao afluxo da Luz que encontra resistências na onda da mudança em curso.
Vocês estão em pleno tubo da onda da mudança.

Ela sobe e infla, progressivamente, à medida dos próximos dias e semanas.
Assim, vocês devem conduzir esta agitação, que alguns de vocês percebem, não deixá-la se espalhar na sua

cabeça para nutrir o seu mental, mas conduzi-la no espaço sagrado do Coração.
No espaço sagrado do Coração, produzir-se-á a alquimia e a Inteligência da Luz.

Esta irá guiá-los, de maneira infalível.
Vocês não devem deixar a Luz voltar a subir na cabeça.

Ela deve se estabelecer no seu veículo, assim como o recordou Miguel, nas novas fundações de vida.
Novas fundações de vida inscritas na sua Eternidade, no Templo cardíaco.

É apenas a partir daí que a forma da Luz e a Inteligência da Luz poderão se revelar à sua consciência, na sua
cabeça.

Mas convém, para isso, compreender que as fundações estão situadas no nível do Coração e em nenhum
outro lugar.

*

Questão: eu tenho a impressão de que as práticas que tinha no passado não são mais tão eficazes.



O passado é letra morta, hoje.
Isso é verdadeiro hoje, mas não era verdadeiro ontem, não era verdadeiro há dois anos.

Hoje, vocês estão sob a influência da Onda Galáctica da Luz, vocês estão sob o decreto da Fonte que vem,
hoje, realizar o karma yoga: vocês não têm mais que ser o resultado do seu passado.

Vocês têm apenas que ser o resultado do seu presente.
Hoje, as suas vestes são lavadas na Luz.

Então, o que você quer?
Ser o resultado do seu passado, ou ser novo e totalmente luminoso?

A Luz não está no passado.
A forma de Conhecimento ligada ao passado e às experiências vividas se apaga diante da Glória da Luz.

Vocês devem esquecer e desconstruir, em vocês, a experiência do passado.
Vocês não são mais o resultado do seu passado, se vocês aceitarem a Luz.

Aceitar a Luz consiste em desconstruir tudo o que está em vocês e até mesmo o resultado do seu passado,
por mais luminoso que ele tenha sido.

Assim, portanto, sim, vocês devem se abandonar totalmente à Luz.
Para isso, o peso do passado deve desaparecer, o questionamento do futuro deve desaparecer, também.
É apenas nesta condição dupla que vocês poderão realizar o Estado de Ser total da Luz, no seu presente.

O Estado de Ser total da Luz, no seu presente, é Criação e novidade.
Você não pode se comparar ao passado, você não pode antecipar com relação a um futuro.

Lembre-se, esta é uma palavra soberana: a Luz é Inteligente.
A Luz que vem a vocês não é a Luz resultante das suas experiências passadas.

A Luz que vem a vocês é a totalidade da sua Divindade, que lhes estava vendada, escondida, pelas
experiências passadas.

Hoje, vocês devem acolher com um olhar novo, com um coração puro, com a inocência da criança interior, a
realidade do que vem.

É apenas a esse preço que vocês irão encontrar a saída na Luz e no PAI.

*

Questão: como isso se articula com as mensagens que recebemos no passado e que davam
indicações sobre os caminhos da alma ou sobre coisas a viver?

Não é mais o tempo, nem a época, disso.
Isso pertence ao passado.

Isso era válido em um plano evolutivo que vocês viviam naquela época.
O plano evolutivo está profundamente transformado.

Hoje, ele é acolhimento da Luz, recepção da Luz, e Inteligência da Luz.
Isso é um Casamento, no sentido mais nobre.

A palavra empregada por Miguel, de Casamentos Celestes, corresponde realmente a isso.
Vocês não podem iluminar o seu presente através das Luzes do passado.

Hoje, vocês devem ser como uma criança, nua, e acolher a Luz inteiramente.
Não há mais articulação, há desarticulação e desaprendizado.

Vocês devem levar esse corpo, se tal for o seu desejo, para a Luz.
Levá-lo à Luz significa fazê-lo apagar e transcender, inteiramente, as feridas do passado.

Hoje, os jogos da Sombra e da Luz terminaram.
Vocês não podem concorrer ao estabelecimento da Luz jogando os jogos da Sombra e do passado.
Os jogos da Sombra e da Luz e do passado correspondem a eventos vividos e passados e, portanto,

ultrapassados.
Vocês não devem dar chance ou peso ao que vem do passado, por mais luminoso que seja, porque a Luz do

passado não é a Luz do presente.
Vocês devem desaprender, reencontrar a criança interior, voltar a ser simples e humildes.

Ninguém pode penetrar o reino dos céus se não voltar a ser como uma criança.
Vocês devem abandonar tudo o que eram os seus pesos, os seus apegos, as suas percepções passadas.

Vocês estão, hoje, renovados.

*

Questão: o que é da sexualidade com relação às evoluções em curso?



O que vocês chamam de sexualidade é apenas a forma degradada da relação.
Vocês passam seu tempo buscando o Divino na esfera sexual.

Isso é Verdade.
Hoje, é-lhes proposta uma sexualidade diferente.

Entrar em contato com um Arcanjo é uma forma de sexualidade que vocês vivem, no momento, de forma
atenuada.

O reencontro com a Fonte é o orgasmo mais potente que vocês podem provar, do qual participa tanto o que
vocês chamam de esfera sexual como a esfera cardíaca.

Hoje, a esfera sexual lhes coloca problema, mas, compreendam bem que, a partir do momento em que vocês
acederem, inteiramente, ao seu corpo de Estado de Ser, aos seus corpos multidimensionais, os órgãos

sexuais, não têm mais razão de ser.
Há tanta alegria a reencontrar e a desposar, ainda que por um milionésimo de segundo, com toda alma que

vocês encontram.
Mas a sexualidade irá lhes parecer ferramenta de posse, qualquer que seja o lado Divino que ela tenha criado e

manifestado nesta densidade.
Entretanto, as coisas se transformam, tudo se transforma, no entanto, isso não quer dizer que vocês devam
recusar, sob uma forma ou outra, se o seu apelo à sexualidade estiver presente em vocês, porque ele ainda

participa da Divindade.
Assim, cada caminho é diferente com relação a isso.

Existem caminhos para encontrar a Unidade na sexualidade.
Isso participa ainda da Verdade que vocês vivem, mas, entretanto, não é predominante.

Reencontrar a sua filiação espiritual e desposar a Fonte, desposar as suas diferentes filiações, será uma forma
de orgasmo que vocês ainda não conhecem, mas que será amplamente mais gratificante do que o que vocês

vivem com o que vocês chamam de outro sexo, ou do mesmo de sexo.

*

Questão: isso significa que não haverá mais casal no sentido que se conhece hoje?

O casal, no sentido que vocês conhecem, é oriundo da própria dissociação do seu mundo nesta terceira
dimensão dissociada, nos planos mais sutis, nos planos dimensionais diferentes.

A noção de casal existe, mas não é formalizada pela relação sexual, é formalizada pela União de Coração a
Coração.

Mas a união de Coração a Coração não é diferente da união de Coração a Coração das outras unidades de
consciência.

Portanto, a relação de casal, tal como vocês a definem, será profundamente diferente.

*

Questão: esta união de Coração a Coração poderá se fazer com várias pessoas ao mesmo tempo?

Ela se faz com o Universo, na totalidade, a partir do momento em que não houver mais dissociação, a partir do
momento em que não houver mais ruptura do seu Estado de Ser e em que a sua confiança reconquistar o

veículo de Estado de Ser.
Qualquer que seja o nível dimensional, vocês irão constatar que estão abertos, de Coração a Coração, com

todas as consciências, nos multiversos e nas multidimensões.
É isso que vocês devem integrar.

Não há mais separação, não haverá mais separatismo e, portanto, a noção de casal formal, tal como
conhecem, não terá mais qualquer sentido.

Dito em sua linguagem trivial, vocês poderão fazer o Amor tanto com um Arcanjo como com a Fonte.
Não haverá diferença da relação que vocês estabeleceriam com o que chamam de companheiro.

*

Questão: poderia nos dar uma definição de humildade?

A humildade consiste em acolher a Luz e nada mais.
Acolher a Luz, ser humilde, é deixar expressar em si a criança interior, não levar em conta as construções que

regeram suas vidas até o presente.
O papel social, o papel afetivo, o papel atribuído pela sociedade, os afasta da criança interior e da humildade,

porque os mantêm em uma situação e em um constrangimento.



Ser humilde é acolher o Ser, a Luz que vocês são.
É preciso, de fato, muita humildade, assim como a descreveu Cristo, para acolher a Luz.

*

Questão: o contrário da humildade é o ego?

Sim.
O ego é o que vai se apropriar da Luz, não para restituí-la e para deixá-la viver e crescer, mas, sim, para asfixiá-

la em um determinado sistema.

*

Questão: qual é a ligação entre o mental e o ego?

O mental foi criado nesta dimensão.
O mental é uma criação do ego, procedente da ilusão da separação, procedente da ilusão da necessidade de

compreender, de maneira exterior, e não de viver.

*

Questão: poderia nos dar preconizações sobre a alimentação?

A alimentação germinada corresponde ao melhor, no sentido da elevação espiritual.
Tudo o que cresce na terra, e próximo da terra, os sobrecarrega de peso.

Idealmente, para elevar suas vibrações, seria necessário comer apenas legumes e frutas que crescem a mais
de 50 centímetros do solo.

Tudo o que é fornecido pela terra, e em contato com a terra, não é apropriado para alimentar a Luz do homem.
Hoje, vocês deveriam adotar regras que nutram sobretudo os seus corpos sutis, a fim de permitir a eles

crescerem e se revelarem a vocês.
Nesse sentido, vocês irão observar que a maior parte das culturas que correspondem à sobrecarga de peso do

homem será destruída, a partir deste ano, na superfície do planeta.
O conjunto dos alimentos cultivados sobre este planeta, sendo de natureza oposta à Luz, será destruído, a

partir deste ano, de diferentes modos, a fim de lhes permitir se nutrirem de maneira muito mais etérea do que o
faziam até o presente.

*

Questão: podemos esperar, um dia, nos alimentar do prana?

Absolutamente não nesta dimensão.
Isso é previsível, obviamente, quando a translação dimensional ocorrer.

Entretanto, a quantidade de Luz que vocês ingerem já é muito mais importante do que existia para as raças
humanas encarnadas, há ainda algumas centenas de anos.

Assim, é necessário se ajustar à quantidade e à dose de Luz que vocês recebem.
Ela aumenta de modo rápido e se torna evidente que haverá necessidade, cada vez menos, de comer.

Quaisquer que sejam os alimentos, as fomes que vocês podem sentir são fomes ligadas ao ego, porque esse
corpo os chama a persistir e a permanecer e, portanto, progressivamente e à medida que o chamado da Luz e

a efusão de Luz se fizerem, haverá um equilíbrio que se fará pelo ego, que irá insistir em fazê-los comer e
absorver coisas que não são absolutamente necessárias.

Tentem, simplesmente, não absorver alimentos sólidos durante uma semana e vocês verão efetivamente que
não têm absolutamente mais necessidade.

O corpo físico, inclusive.
Não se trata de uma recomendação, mas de uma experiência.

Se você não fizer a experiência, como você quer saber se isso é exato ou falso?
Entretanto, eu lhes asseguro que os seres humanos que seguem o fenômeno dos Casamentos Celestes, que
começaram a seguir os fenômenos de elevação da Luz e de revelação da Luz, não têm absolutamente mais

necessidade de comer.
Eu falei de alimentos sólidos.

Obviamente, vocês têm necessidade de manter o que eu chamo de seu metabolismo.
Para isso, os líquidos (bebidas quentes e frias) são completamente indicados.

No que se refere ao que vocês chamam de legumes ou frutas, é muito mais tolerável adaptá-los sob forma



líquida, ao invés de sólida, favorecendo, naquele momento, aí também, o seu acesso a mais Luz e a mais
autenticidade.

O esforço digestivo que vocês fornecem corresponde a um desvio da Luz entrando pelo Triângulo Radiante,
ou seja, as energias eletromagnéticas que penetram no corpo humano se fazem por várias vias: há energias

cósmicas, que vocês recebem pela cabeça, há energias magnéticas, que vocês recebem pelos pés.
Existe uma alquimia dessas energias que penetram no nível eletromagnético, pelo que vocês chamam de

chacra do baço.
Essas energias são metabolizadas no nível do Triângulo Radiante de força.

Se vocês absorverem alimentos, as energias da Luz do Triângulo Radiante são utilizadas para metabolizar o
que vocês comem, enquanto que se vocês absorverem alimentos líquidos, vocês não têm mais necessidade

desta energia para metabolizar e, naquele momento, a energia é desviada aos centros superiores e, em
particular, para os centros cardíacos, para lhes permitir realizar a Vibração da Luz.

*

Questão: as condições de 50 cm acima do solo e da forma de suco são cumulativas?

São condições que vão lhes permitir amadurecer, ao máximo, a Luz que vocês recebem.
Não é uma regra absoluta, entretanto, qual é o seu desejo em relação à Luz?

Eu lhes garanto que, seguindo essas preconizações alimentares, vocês não irão sofrer qualquer carência.
Não somente vocês não terão carências, mas vocês irão contribuir para estabelecer, em vocês, a Alegria

definitiva e eterna.
Vocês não serão mais submetidos aos riscos e às flutuações emocionais e mentais.

*

Questão: as flores que brotam a mais de 50 centímetros acima do solo poderiam fazer parte da
nossa alimentação?

Certamente.
Como eu disse, a alimentação será, de qualquer maneira e irremediavelmente, obrigada a mudar.

As condições de cultura, como vocês observam atualmente, desde já dois de seus anos, estão profundamente
reduzidas.

Alguns alimentos não dão mais frutos, por exemplo, o milho.
Existe um tipo de alimento, procedente do reino animal e que os eleva, é o reino das aves, porque elas vivem

no ar.
Os ovos são procedentes das aves.

*

Questão: no entanto, disseram-me que a Sombra era Divina, também, e que ela devia se fundir com
a Luz?

A Sombra não existe.
A Sombra foi criada nesta dimensão, que é uma dimensão, eu o recordo, dissociada.

A Sombra não faz parte da Luz.
Ela é apenas da Luz não manifestada.

Entretanto, adotar esta visão dual o mantém na dualidade.
Você não pode reencontrar a Unidade e a Luz olhando a Sombra.

Essa é uma verdade essencial.
Hoje, é-lhes solicitado, assim como solicitou o Arcanjo Miguel, para não se interessarem pelo combate da

Sombra e da Luz.
Vocês devem fazer crescer a Luz em vocês e vocês não podem fazer crescer a Luz condenando a Sombra, ou

caçando-a, porque, o que vocês olharem, irá se manifestar à sua mente.
Hoje, trata-se de uma revolução.

Conceber que a Sombra existe em você faz de você um ser da Sombra.
Você quer ser um Ser da Luz ou um ser da Sombra?

Não há mais alternativa, não há mais possibilidade de casamento, no seu ser, das duas energias.
Elas pertencem ao antigo mundo.

Vocês querem ir para o novo ou preferem permanecer no antigo?
Do mesmo modo como eu disse, com relação à sua alimentação, que era válida para algumas pessoas há



alguns meses, hoje vocês estão no novo, vocês não estão mais no antigo.
O novo está chegando.

Como vocês querem manter o antigo e, ao mesmo tempo, o novo?
Vocês não podem reivindicar a Luz e participar do jogo da Sombra.

Isso é válido também nas suas atividades sociais, espirituais, fisiológicas, energéticas e de casal.
Não pode ser de outro modo.

Vocês devem entrar diretamente nos mundos da Luz.
Vocês não podem continuar a servir dois mestres.

A questão que se coloca, e que irá se colocar cada vez mais, é saber quem é o mestre?
A qual mestre você serve?

Vocês foram mantidos na Sombra por um princípio evolutivo específico, mas também pelos seres humanos
que encarnaram esta Sombra, além mesmo do razoável.

Então, hoje, do que vocês querem fazer parte?
Qual é o seu programa e o seu plano evolutivo?

Vocês querem involuir ainda ou vocês querem evoluir?
Vocês não podem evoluir, hoje, em função da Luz que se fusiona sobre esse sistema solar, participando do

jogo da Sombra.
A Sombra será destruída, inteiramente.

Ver a Sombra e atribuir importância à Sombra é já dali participar, hoje.
Vocês atraem para si, pelo princípio de ressonância, o que vocês pensam: se vocês pensarem Sombra, a

Sombra irá se manifestar.
Se vocês pensarem na Luz, a Luz vai chegar.

É assim em todos os setores da vida do ser humano, simplesmente, isso levava, anteriormente, e antes deste
ano, certo tempo.

Hoje, isso é imediato.
Pensar na Sombra e discernir a Sombra e ver a Sombra e falar negatividade provoca, em vocês e ao seu redor,

a negatividade.
Assim, a negatividade irá atingi-los na cara, em função do que vocês acreditarem.

Assim disse Jesus, já, naquela época: «que lhe seja feito segundo a sua fé».
Esta frase, hoje, encontra toda a sua ressonância e toda a sua Verdade, mesmo nos instantes que vocês

vivem.
Não há mais prazo, não há mais amortização com relação ao que vocês chamam de karma, porque vocês estão

entrando em estado de resolução do karma e, portanto, os processos se desenrolam no imediatismo do
instante.

Assim, funcionar como antes, tentar encontrar as Sombras em si... obviamente, ela vai existir sempre, mas o
simples fato de ali levar atenção, consciência e interesse basta para manifestar essas zonas de Sombra.

«Busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado»: é outra frase importante que foi pronunciada
por Cristo.

Eu o lembro também de que, na sua religião, foi dito: «há deus, apenas deus».
De acordo com o que vocês crerem, irá acontecer a vocês o que creem.

Vocês se tornam, assim como disse o Arcanjo Miguel, cocriadores da Luz, mas também criadores da sua
própria vida.

O que vocês querem criar: a Sombra ou a Luz?
Mas vocês não podem criar as duas, isso terminou.

Se uma Sombra se manifestar em você, e corresponder a um princípio de ressonância que está inscrito em
você, isso é, efetivamente e hoje, apenas a ausência de Luz no nível desta zona de Sombra.

Então, cultive a Luz e inunde o seu ser de Luz.
Naquele momento, a Sombra não poderá mais ter tomada e a Sombra será iluminada pela Luz.
Entretanto, levar o seu olhar sobre a Sombra não é a solução, não hoje, isso não existe mais.

A Sombra os manteve nos caminhos de dependência com relação a ela e vocês continuam assim a funcionar
do mesmo modo, habituados que estão a serem submissos ao jogo incessante da Sombra e da Luz.

Mas isso terminou.
Esse é um decreto Divino, decreto da Fonte, que lhes permite aceder, inteiramente, à Luz.

Como vocês querem penetrar o seu veículo de Estado de Ser e de Eternidade, se vocês não cederem à Luz?
Isso é impossível.

*

Questão: como fazer durar as vibrações que sinto por vezes durante as minhas meditações?



O que deve permitir tornar-se permanente é a Luz.
O afluxo da Luz, quando do início da sua meditação, corresponde à chegada da Luz que imerge inteiramente

em você, passando pelos chacras implicados.
É um processo de adaptação à Luz.

A vibração, no momento em que você jamais experimentou a Luz, e nas primeiras fases, desencadeia
efetivamente uma vibração e, progressivamente e à medida que você viver a experiência, isso não tem mais

necessidade de durar, porque você irá se tornar, você mesmo, a translação nesta Luz.
Não há, portanto, que manter, há que aquiescer.

A Luz fazendo irrupção em meio à sua densidade provoca Vibrações, ela pode provocar emoções e medos,
mas, entretanto, isso não é destinado a durar.

É o processo inicial que é importante e, em seguida, ocorre a continuidade, o estabelecimento da Luz.
O estabelecimento da Luz corresponde ao que vocês chamariam de Samadhi da paz, o Samadhi da Alegria,

da Unidade, a realização da Presença na Luz.
Não há necessidade de vibrações, não há necessidade de imagens, porque é a Paz total se realizando na

Unidade, sem manifestação alguma, de qualquer arquétipo.

*

Questão: pode-se mudar de nome?

Vocês são muito além do nome e do prenome que tomaram nesta encarnação.
Vocês têm uma vibração essencial que é a vibração da sua alma, que é o seu nome de alma.

Este lhes será revelado apenas no momento oportuno, mas vocês são bem além das limitações de um nome,
bem além das limitações desta forma que vocês habitam.

Do mesmo modo, chamá-los por um prenome, ou por outro, é apenas uma tradição secular que não terá mais
nada a ver, na nova dimensão, porque vocês serão chamados pela Vibração.

O seu nome e o seu prenome são ilusórios na sua dimensão.
Eles não pertencem à sua Eternidade, mas são as máscaras específicas da sua encarnação.

Mesmo se eles sejam, efetivamente, portadores de uma vibração que vai segui-lo nesta dança e nesta ronda,
não é a sua Eternidade.

Entretanto, o prenome é certamente aquele que é mais portador de significado espiritual, e não o seu nome de
família que, ele, foi legado pela linhagem.

O prenome é sugerido pela própria alma ou por entidades benevolentes, antes da encarnação.
Esses prenomes são, mais frequentemente, impressos de uma lógica com relação à alma, com relação ao

caminho da alma, exceto, obviamente, os casos em que o prenome é ditado pelas contingências hereditárias, o
que acrescenta o peso do carma.

*

Questão: é exato que o triângulo França/Brasil/Canadá teria um papel importante nos próximos
meses?

Cada país, cada ser humano, tem um papel importante.
Querer atribuir a um país um papel mais importante, assim como querer a todo custo encontrar portais

dimensionais em cada país e lhes atribuir um papel importante, é apenas a armadilha do ego.
Cada ser humano é importante, qualquer que seja o seu papel.

O seu papel é importante através da quantidade de Luz que for capaz de integrar e de manifestar.
A importância do papel situa-se apenas nesse nível.

A testemunha, Cristo em meio ao que está chegando ao seu mundo, não é mais importante do que o menor de
vocês, que realiza inteiramente a Luz.

As circunstâncias históricas que vocês têm que viver são a realização das profecias, porque elas são
necessárias para instalar algo de novo.

Mas, entretanto, o menor de vocês, através da Luz que integrar, é bem mais importante do que Cristo.
E isso é a Verdade.

Não creiam que a Luz virá do exterior.
Quaisquer que sejam os personagens que se manifestam atualmente (e que irão se manifestar durante a última

cena), somente é importante, e irá continuar sendo, a capacidade que vocês têm para desenvolver a Luz.
Entretanto, esses personagens existem realmente.

*

Questão: ainda tenho raiva, em particular com relação à humanidade, que me dá uma impressão de



desordem. Como superar isso?

Não existe qualquer desordem.
A raiva está ligada ao olhar exterior.

A partir do momento em que o olhar se voltar, inteiramente, para o interior, não pode haver raiva.
A raiva é apenas a manifestação, ainda, de fragmentos da personalidade dissociada no ego, existente ainda.

A Luz não pode conhecer a raiva.
A Luz é aceitação total, entretanto, vocês ainda têm necessidade de voltar para o exterior algumas das suas
atividades, mas disso, vocês irão se aperceber, em breve, irá se tornar cada vez mais fútil, cada vez mais

ilusório.
Vocês irão viver, do modo que Miguel disse, duas realidades, de maneira simultânea: a realidade do seu corpo

denso que se desagrega e a realidade do seu ser multidimensional que irá se manifestar a vocês.
Vocês poderão transferir a sua consciência, de um ao outro, e, em função disso, vocês irão compreender as

escolhas que vão fazer.

*

Questão: por que, nesse momento em que isso poderia ser mais útil do que nunca, as pessoas não
obtêm informações sobre a origem delas, ou porque elas estão aí?

Por uma razão que é muito simples: a revelação, do exterior, da sua origem, apenas pode prejudicá-lo, porque
ela irá puxá-lo ainda mais para o exterior.
A revelação apenas pode vir do interior.

É uma coisa falar de acontecimentos históricos e proféticos chegando à superfície desse mundo, é outra coisa
falar de você.

Vocês, vocês são seres de Eternidade, vocês devem, antes de tudo e acima de tudo, revelar a Luz que vocês
são e nada mais, porque a Luz é inteligente e contém todas as informações que vocês desejam.

A revelação de um evento, qualquer que seja, que se refira ao seu futuro ou à sua origem, apenas irá fazê-los
se afastar, exceto em caso específico, do que vocês têm que fazer.

E o que vocês têm que fazer é apenas fazer crescer a Luz, juntar-se ao seu veículo multidimensional, revelá-lo
nesta densidade, e iluminar o mundo, e nada mais.

*

Questão: eu me coloco a questão sobre esse jogo que é a vida, porque tudo está escrito, apesar de
tudo?

Eu responderia deste modo: isso corresponde à grande Lei do Universo, que chamamos de livre arbítrio.
O livre arbítrio foi criado pelo homem, e para o homem, nesta densidade dissociada, cortada da Fonte.

Há, nesses mundos cortados da Luz, o livre arbítrio, quer dizer, a escolha entre a Sombra e a Luz, mas, a partir
de um momento preciso na história e no mecanismo da sua alma, ou então na história e no mecanismo do

mundo, onde se revela o determinismo.
É preciso bem compreender que vocês ficam totalmente comprometidos, partindo do ponto de vista limitado

do ego e do famoso livre arbítrio, que os faz crer que vocês são livres, nesse mundo.
Nesse mundo não existe qualquer liberdade.

A única liberdade existente situa-se no nível da Luz e, com relação ao princípio da Luz, esse mundo no qual
vocês vivem está totalmente comprometido.

Somente a ilusão os faz crer que vocês têm o livre arbítrio, e as forças da Sombra atuam particularmente com
isso, fazendo-os crer que nada está escrito, que tudo é deixado à sua disposição e ao seu sagrado santo livre

arbítrio, que nada tem de santo, eu lhes asseguro.
Tudo sempre esteve escrito.

Somente o olhar dissociado os faz crer que vocês tinham, dentro do que está escrito, o livre arbítrio e, portanto,
a capacidade para modificar os acontecimentos.

Senão, como isso teria sido anunciado por João, há 2.000 anos, por diversas profecias que se realizam hoje,
sob os seus olhos?

*

Questão: como verificar a qualidade de um ensinamento?

A qualidade de qualquer ensinamento é apenas em função da qualidade que você pode ali perceber.
A partir do momento em que um ensinamento não se sustentar mais em você, então, deixe-o.



Não se coloque a questão de saber se foi correto ou falso porque, em um determinado momento, ele foi, de
qualquer modo, certo para você, porque você a ele aderiu.

Não há verdade eterna, outra que a Luz.
O importante sendo o que você serve.

O que você serve é em função do que você crê, no instante em que você viver isso.
Assim, existem, em meio às religiões corrompidas e mais próximo daquele que eu denominei o último papa, o

Anticristo, seres de pura Luz.
Eles não veem o que deve ser visto, entretanto, isso não macula a Luz deles.

Do mesmo modo, um ser humano que é sincero consigo mesmo, que está centrado e alinhado com a sua
Essência, e que busca a Verdade, pode, por vezes, buscá-la nas profundezas de ensinamentos corrompidos.

Ali ele irá encontrar, de qualquer modo, a Luz, porque a Sombra apenas pode falar a linguagem da Luz para
enganar o mundo.

Vocês acreditam que a Sombra vai se manifestar sob forma de Sombra tenebrosa?
Vocês acreditam que os ensinamentos de algumas sociedades secretas, que pertenciam às forças da

Sombra, iriam lhes revelar os planos da Sombra?
Não, obviamente.

Eles iriam lhes dar de beber e de comer da Luz e é muito bem assim.
O que vocês devem compreender é que hoje todo sistema de poder não tem mais qualquer razão de ser.

Os sistemas de poder existentes, no passado, através da religião ou de Ordens iniciáticas e secretas tinham
apenas um objetivo, era o de evitar que a Luz se propagasse.

Todos esses movimentos (exceto, talvez, no Ocidente, o que foi chamado de Cátaros), não tiveram por
vocação disseminar a Luz, mas, bem ao contrário, ocultá-la.

Eles quiseram ser os intermediários entre vocês e a Luz, mas não pode haver intermediário entre vocês e a
Luz.

Mesmo eu, que falo por esse canal, eu não sou mais a Luz a partir do momento em que me expresso.
Essa é uma verdade a compreender.

A Luz está em vocês, ela não está no exterior.
Assim, o que corresponde, hoje, às suas verdades, não será mais, amanhã, a Verdade.

Isso é em função das suas crenças e das suas adesões, até o dia em que vocês descobrirem que vocês têm
tudo em vocês e que vocês não têm necessidade de ninguém.

Nós estamos aí, assim como dissemos por intermédio da boca do Arcanjo Miguel, nós estamos aí para
incentivar, mas vocês sozinhos podem dar o passo.

*

Questão: se o destino dos Mundos estiver escrito, é o mesmo para as almas humanas?

Tudo está escrito.
Você vem da Luz e você retorna para a Luz.

Tudo depende do ponto de vista.
Em um ponto de vista limitado, obviamente, tudo está para ser escrito, mas do ponto de vista mais absoluto da

Luz, tudo está escrito porque a história é escrita antecipadamente e o cenário é conhecido.
A palavra fim é simplesmente algo que há a percorrer para ali chegar.

Entretanto, a palavra fim está escrita, obviamente.
O fato de saber que a palavra fim está escrita deveria encorajá-los.

Vocês deveriam exultar de Alegria, porque a palavra fim corresponde ao retorno à Luz.
Vocês chegaram na idade que vocês têm, nas circunstâncias que vocês têm, porque isso estava escrito.

Alguns chegam nesta idade tendo a impressão de serem muito jovens e outros têm a impressão de esperar
desde muito tempo por esse momento.

Isso é certo.
Não há qualquer desequilíbrio através do que está vindo, porque o Pai é justo, a Luz é justa.

*

Questão: qual será a etapa evolutiva para Anael, no quadro desta translação?

Nosso papel é o de continuar a Relação.
A relação é a comunicação entre o seu plano e os outros planos, esse é o porquê de eu guardar aquele que eu

guardo, e outras pessoas, sobre este planeta.
É importante, hoje, estabelecer uma Ponte de Luz entre a Luz que vocês se tornam e a Luz que existe.



O meu papel é este.
Eu venho para explicar, eu venho para aplicar o que foi decidido, não para aplicar através de movimentos

celestes (isso é reservado ao Arcanjo Uriel), mas, entretanto, eu venho para fazer a ligação e o elo entre os
Arcanjos, os outros, e vocês.

*

Questão: quando a translação for realizada, o que você se irá tornar?

Nós estaremos aí, eternamente, com vocês, porque não haverá mais separação.
Nós não iremos viver na sua dimensão, mas, entretanto, vocês terão acesso a nós, como nós teremos acesso

a vocês, de maneira individual, sem passar por ninguém.
Agora, uma efusão da minha Luz rosa vai lhes permitir compreender, certamente, ainda outras coisas e

aproximá-los desta dimensão Arcangélica.
Assim, eu lhes peço para acolherem.

Para isso, vocês vão colocar as suas mãos, em forma de cálice, de cada lado do seu coração.

Emissão.

... Efusão de energia ...

Recepção. Vibração.

... Efusão de energia ...

Relação.

... Efusão de energia ...

Luz.

... Efusão de energia ...

Radiação.

... Efusão de energia ...

Emanação.

... Efusão de energia ...

Saudações.

... Efusão de energia ...

Na Luz e para a Luz.

... Efusão de energia ...

Agradecimentos.

... Efusão de energia ...

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:  

http://2.bp.blogspot.com/-13WOcr_S8OY/UdouWbjGWZI/AAAAAAAACgI/gFUT3opxCvY/s1600/bibli_37.jpg


http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=355
10 de julho de 2009

***
 

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
Postado por Célia G.

***

Postado por André  http://www.mestresascensos.com

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://www.mestresascensos.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2009/07/anael-10-de-julho-de-2009.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=355


DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que, com seus casulos de Luz,
vocês todos ganharam em Luz e, sobretudo, em Alegria.

Há algo que é muito leve, em vocês todos, que eu vejo aqui.
Então, eu venho agradecê-los por terem participado desta ampliação vibratória, em vocês, do lugar e também
terem permitido algo de, eu diria, relativamente novo.

Vocês sabem que o Arcanjo Miguel lhes dá coisas, todas as semanas, que lhes permitem se aproximarem da
Luz.

Efetivamente, vê-se que em seus casulos de Luz, a Luz cresce, mas há, também, filamentos de Luz
específicos.
Esses filamentos de Luz específicos traduzem, para vocês, a capacidade nova de entrar em relação com seu
veículo multidimensional (alguns de vocês o veem já), mas, também ter uma comunicação, talvez mais fácil,
com as outras Dimensões.
Isso é extremamente importante.

Eu creio que, através das Núpcias Celestes, vocês compreenderam que era o fim da separação, o fim da
divisão e que vocês iriam poder manifestar a comunicação com as outras Verdades, aquelas que são muito
mais importantes do que aqui.
Então, eu me regozijo de ver isso.

E eu venho também, obviamente, como meu hábito, tentar ajudá-los em seu caminho com relação a questões
às quais me dá um prazer responder.

Então, caros amigos, eu lhes dou minhas bênçãos pelo avanço e vamos tentar, juntos, avançar um pouco mais.

Questão: que fazer desta visão de Cristo que vivencio ultimamente?

Caro amigo, seu coração foi entregue à vontade do Cristo, o que você quer que lhe aconteça de melhor?
Tudo é cuidado.
Agora, a vida é do domínio do Divino, então, deixe-se levar.

Quando vocês estão sob a influência da Luz (isso eu penso foi dito por muitos intervenientes e eu me repito
também, a meu modo), quando vocês entram no domínio da Luz, quando vocês aceitam a Luz em vocês, tudo
se torna simples e tudo se desenrola segundo o princípio da evidência, da sincronia, da fluidez.

Não existe qualquer muro que não possa ser destruído pela Luz.
Não existe qualquer Alegria que não possa ser construída pela Luz.

Tudo se realiza na facilidade, na Alegria e na felicidade.

Qualquer atração ligada ao medo do futuro, do amanhã, não pode afetá-los e isso se junta totalmente à
parábola do Cristo, quando ele disse: «será que o pássaro se preocupa com o que ele terá para comer,
amanhã?».

Tudo, em seu mundo, foi feito para obrigá-los a ter medo: ter um teto, ter dinheiro, ter com o que pagar os
contratos, ter com o que pagar os aluguéis, mas se vocês soubessem como, quando aceitam a lei do Amor,
tudo vem a vocês, gratuitamente, inteiramente!

Vocês nada arriscam.
Vocês não serão jamais alguém que estará na rua.

Se vocês levam o Amor, não lhes faltará jamais nada, qualquer que seja a evolução desse mundo.

Se vocês levam o Amor e se vocês o manifestam (na condição de ousar, obviamente), se vocês seguem a
Luz, tudo se colocará no lugar em sua vida, para facilitar a instalação da Luz.

O.M. AÏVANHOV – 10 de julho de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Se isso é uma mudança de lugar, como por acaso há alguém que virá comprar sua casa, porque isso vai lhe
facilitar as coisas.

Se você deve mudar de profissão, bem, você perde sua profissão.

Se você não está na certeza da Luz, você vai chorar por ter perdido seu trabalho, mas, se você confia na Luz,
você verá que outra coisa chegará de muito mais agradável, porque muito mais em acordo com a Luz e a Luz
funciona sempre assim.

Vocês sabem, é o exemplo que, eu creio, foi empregado no mês passado pelo Arcanjo Anael (ou por mim, não
me recordo mais quem disse, eu assisti a tudo): é o macaco que coloca a mão no bocal e que não consegue
tirar a mão do bocal, porque ele tem os amendoins.
É a Verdade.

Vocês têm todos a mão no bocal, vocês querem sair do bocal, mas vocês não querem abrir a mão.

Enquanto que é tão simples assim: você tira a mão do bocal, você inverte o bocal, e você tem todos os
amendoins.
É tão simples assim.

A sincronia da Luz é realmente assim, em Verdade, eu lhes digo.
Mas, para isso, é preciso aceitar soltar.
Você não pode pretender a Luz e não querer soltar.

Questão: tenho, por vezes, a impressão de me tornar um pouco louco, tenho o tempo todo vontade
de rir.

É perfeitamente assim, caro amigo, você está quase.

É a Verdade: o Amor o torna louco de Alegria, então, imagine, quando você é jovem, você fica todo
emocionado porque encontrou o Amor de uma noite.
Imagine que, com a Luz, não é o Amor de uma noite, é o Amor de todos os dias e de cada instante, mas, para
isso, é preciso ter confiança na Luz e não em você.

É assim, o abandono à Luz, e você não pode viver este estado de perfeição a Alegria e do Amor se você não
abandona.
É também o princípio do sacrifício de Abraão.
Está escrito na Bíblia.

Se você não aceita isso, jamais você viverá na Alegria.
Você viverá, permanentemente, na dúvida e no medo, sobretudo com o que vai lhe cair à frente.

Questão: tenho por vezes a impressão de que não vou chegar ali.

Isso faz parte dos riscos da existência.
Entretanto, não se esqueça de que o que vai lhe cair sobre a cabeça vai ajudá-lo, mesmo, grandemente.

Então, obviamente, é mesmo assim melhor ter chegado, em parte, ao abandono, porque, quando você chegou
ao abandono, você não tem mais nada a perder.

Em contrapartida, se você não se abandonou completamente, você terá tudo a perder porque ali nada há a
perder.

É por isso que é preciso tudo dar, antes.
Vocês devem se dar à Luz, isso é extremamente importante.

O que acontece, por exemplo, quando o ser humano chega ao termo de sua vida?
Ele vai passar por certo número de estados, ele vai, primeiro, dizer «não é possível, eu não quero morrer»,
então, ele vai negociar com a morte, com Deus.
Ele vai dizer «não, por favor, eu não acabei, deixe-me um pouco de tempo».
Ele estará em cólera, ele vai chorar, ele estará depressivo e, depois, quando se aperceber que isso a nada
serve, o que ele vai fazer?
Ele vai aceitar e, quando a aceitação surge, a Alegria e o Amor se manifestam.

Hoje vocês estão exatamente nas mesmas circunstâncias, exceto que não é a morte que os espera, é muito
mais grandioso, mas vocês não poderão viver a grandiosidade se permanecem apegados à sua pequenez.

Então, sim, é preciso se inspirar do que você vive, das vibrações que viveu, aqui ou em outros lugares, das
visões, das informações, das leituras que você tem e fazer a separação das coisas: será que é isso que você
quer?



É a Verdade do que é anunciado, que lhe parece verdadeiro em seu coração, ou é o que é o apego à sua
profissão, ao seu lugar, ao seu automóvel, à sua casa, ao seu marido, à sua mulher?
A solução está aí.
É aí que é preciso decidir, em sua alma e consciência.

É o que lhe é solicitado e é o que vai lhe ser imposto, também, então, é preferível decidir do interior, antes que
seja imposto do exterior.
Isso é fundamental.

Pelo momento, os jogos dos medos, os muros que vocês veem diante de vocês, ou as palavras que vocês
empregam («não consigo me abandonar totalmente» ou «será que o molde está realmente destruído» ou
«será que tenho dado suficiente gás»), tudo isso, se querem, está diretamente ligado aos diferentes medos
residuais que restam.

A Luz os quer totalmente inteiros, com ou sem «gás», mas quando vocês estão totalmente na Luz, vocês estão
realmente na Alegria.

Então, como saber se vocês estão na Luz?
E bem, é muito simples: vocês estão na Alegria?
A Alegria é a Luz.

Quanto mais vocês se aproximarem de seu centro, mais vocês tocarão sua Eternidade, mais vocês estarão no
coração, mais vocês estarão na evidência, e mais vocês estarão na simplicidade, na humildade e na Verdade.
Não há outra alternativa nesta época.

Deem-se conta da chance que vocês têm.

Eu creio ter ouvido, cara amiga, que você disse: «eu sei tudo isso».
Mas, se você o sabe e não o realiza, você estará ainda mais infeliz do que aquele que não sabe.

Lembre-se do que disse o Cristo: «Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem».
Eles, não sabiam, eles não eram responsáveis, mas aquele que sabe, ele é responsável, totalmente.

Em outros termos, você não tem desculpas: ou você crê, ou você rejeita.

Deus vomita os tépidos, você não pode permanecer, como digo frequentemente, com as nádegas entre duas
cadeiras.

E quanto mais os dias passarem, mais o espaço entre as duas cadeiras vai crescer.
Se as duas cadeiras se afastam demasiadamente, o que acontece?
Você faz “pouf”.
Será melhor estar sentado sobre uma cadeira.
Cabe a você escolher a cadeira da Sombra ou a cadeira da Luz.
Entretanto, será melhor ter uma cadeira do que fazer “pouf”.

Questão: sinto vontade de deixar tudo para trás. É correto?

Será que sou eu quem vai lhe dar a resposta para esse gênero de questão?
Faça o que é correto em seu coração, faça o que é correto em sua Luz.
Se a Luz a empurra no traseiro, não resista.

O que a empurra: a Luz ou outra coisa?
Se é a Luz, então, atire-se.

Não se esqueça jamais que com o mental, vocês se enganam quase sempre.

Com a intuição, seguem o primeiro impulso.

Hoje, se você responde ao impulso, nada é loucura, porque as condições mudaram.

Há, às vezes, lampejos que lhe chegam, assim, ao nível de sua consciência, você não sabe por quê.
Antes, você teria podido dizer «mas o que é este impulso? É necessário que eu raciocine».
Hoje, não.
Os impulsos são enviados pela alma, porque a alma se sente, no interior de seu corpo, numa forma de
urgência e ela envia os impulsos que são por vezes excêntricos.

Se esses impulsos vêm da Luz, é preciso segui-los.
Não há impulsos que venham do mental.
O mental, ao contrário, vai tentar evitar e fazê-los se mover, de uma maneira geral.

É o que chega, hoje, em suas vidas, de maneira fulgurante, sob forma de impulsos, sob forma de decisões



ligeiras e rápidas que ocorrem de um dia para o outro.
Não são jamais ilusões, não são jamais muros, são, ao contrário, para liberá-los.

Questão: mas isso não seria um impulso de cabeça?

Hoje, chama-se a isso um impulso de alma, é um impulso de coração, não é mais um impulso de cabeça.

Compreenda bem, no interior de todos os seres humanos do planeta que estão se transformando (ou que nem
mesmo têm consciência de que há algo que se transforma sobre a Terra), o mental espreita porque ele tem
medo, ele está aterrorizado, o mental.

E as forças opostas à Luz tudo fizeram para que vocês estivessem aterrorizados.

Então, se algo sai deste terror, não é mais um impulso de cabeça, evidentemente.

Vocês estão no período de contração, de compressão do mental, que permite à Luz emergir, para aqueles que
a desejam.

Então, obviamente, não pode mais ali haver impulso de cabeça, quando a cabeça está confinada.

Em contrapartida, o que há sim, são os impulsos de coração, são os impulsos da alma e não são mais os
impulsos de cabeça.
Os mecanismos mudaram na humanidade, em sua totalidade.

De um lado, há as forças, em vocês, como no exterior de vocês, que tentam resistir às mudanças.
Resistir às mudanças é manter os hábitos que os mantinham na certeza afetiva, profissional, de habitação,
social etc...

Hoje, mais do que nunca, o mental vai lhes ordenar, pela energia de medo que é gerada sobre o planeta, para
nada mudar, sobretudo, para nada mover, porque é a situação que quer isso: o mental sabe que ele vai morrer.

Então, se você tem um impulso que vem, ele não pode vir da cabeça.
O único impulso da cabeça é dizer-lhe «sobretudo não mova nada, não faça nada, permaneça como você está,
aí há segurança».
É o que lhes diz o mental.

Em contrapartida, o impulso da alma vai lhe dizer «hey, há isso que deve mudar» e, como por acaso, as
sincronias se instauram.

Então, o mental intervém, ele vai lhe dizer «mas, o que é esse muro? Não é possível, eu vou no muro, eu não
posso mudar isso».
Então, não é um impulso de cabeça que chega, hoje, é o impulso da alma.
É preciso respeitá-lo, porque ele não os leva no muro, mas ele os leva para a liberação, para a Luz, e não para
outro lugar.

Questão: você pode me dar as informações ou conselhos sobre a sequência de meu caminho?

Você deve aprender a ter confiança em sua própria Luz.
Eu não ditaria jamais um comportamento ou uma decisão.
Isto, como para a Luz, deve vir de você.

Crescendo na Luz, seu caminho se ilumina.
Nenhum ser de Luz lhe imporá para ir para onde você não queira ir, mesmo se ele saiba que seu caminho é lá,
ele não se permitirá jamais dizer-lhe para ir lá.
Cabe a você descobri-lo.
Pode-se apenas sugerir.

Como o disse o Arcanjo Miguel, a propósito das efusões da radiação do ultravioleta: ele podia apenas propor,
mas apenas você que podia abrir seu coração.
Do mesmo modo, cabe-lhe, a você, decidir.

Nós não podemos decidir por você, senão nós não estaríamos mais no coração e não estaríamos mais lá onde
estamos, é claro.

Então, ninguém outro além de você mesmo deve lhe dizer, nem lhe ditar o que você tem a fazer.

Em todo caso, o que eu disse para todo o mundo é válido para você: siga as linhas de menor resistência, siga
o impulso da alma, inteiramente, e tudo acontecerá para o melhor.

Hoje, há pessoas que são chamadas à mudança, de maneira extremamente brutal.
Essa mudança não é devida ao mental.



Recorde-se de que o mental apenas quer uma coisa: é a segurança e, sobretudo que nada se mova.

Então, se você vê ao seu redor coisas que se movem, mas corra para as coisas que se movem, porque elas
significam que você está no sentido da não resistência.

Aqueles que resistirem serão varridos, totalmente, corpo, alma e Espírito, e recomeçarão.
A Luz os quer totalmente.
Não é um jogo do Espírito.

Quando o Arcanjo Anael expressou-se, durante incontáveis horas, sobre o abandono, era este significado.

Se você não é capaz de abandonar o que você é para a Luz, para sua alma, você não tem nada a fazer no
mundo da Luz.
É tão simples assim.

E, se há um «sim, mas...» é o mental que fala.
Eu não falei para você, cara amiga, mas eu ouvi, muito ao redor, emergir o «sim, mas...».

Questão: tenho sangramentos no nariz durante as meditações, o que acontece?

Mas é perfeitamente normal, caro amigo.
Quando você perfura a bainha dos chacras, ao nível do que você chama Ajna chacra e Sahasraha chacra, há
um mecanismo de permeabilidade, ao nível das fossas nasais, que perfura o pavimento das fossas nasais, e
que coloca em comunicação a parte central de seu cérebro, diretamente com o ar exterior.

Quer dizer que a oxigenação do cérebro não se faz mais somente pelo oxigênio do sangue, mas se faz
diretamente pelo oxigênio ao nível do pavimento das fossas nasais, que passa através desta membrana.

Isso provoca, sobretudo quando das meditações, quando das luas cheias, e quando as energias na cabeça
são muito fortes, filetes de sangue na narina esquerda.

Então, você quer que seja grave?
Que seu cérebro se comunique com o oxigênio diretamente.
Mas é isso que desencadeia a mutação do cérebro.
Não somente não é grave, mas, além disso, bem vindo.
A abertura se faz, a perfuração ocorre, que você pare ou não o sangramento, mas, isso dito, esses
sangramentos não duram eternamente.
Eles se estendem durante a primeira parte da ativação dos dois chacras superiores.

Questão: que fazer para continuar a estar em acordo com a Luz?

Eu poderia responder de vários modos, mas, sobretudo, abandonar-se à energia que você descreveu há
pouco.
Aceitar isso.
Permanecer nesta Presença.

Para isso, é necessário fazer calar tudo o que não é isso.
Isso não impede de viver sua vida, isso não impede de comer, de conduzir um automóvel, mas centrar-se,
cada vez mais, nesta vibração.

Há protocolos que foram dados por Mestre Ram e que são essenciais para levar a efeito pela consciência,
diretamente.

Se você não consegue ativar a vibração pela consciência, diretamente, parece-me que o Intraterra lhes deu
também um protocolo que permite desencadear esta vibração ao nível do coração.

É isso o mais importante, porque há 10-20 anos, a energia não penetrava pelos chacras superiores e o trabalho
se fazia progressivamente no passar dos anos.

Hoje, os planos evolutivos estão ligeiramente diferentes, quer dizer que o mais importante é a abertura do
chacra do coração, o resto segue, ou seja, os novos corpos, ou seja, a ativação dos outros chacras.

Hoje, a energia da Fonte está mais próxima de vocês, então, é muito mais fácil do que anteriormente abrir o
coração.
Portanto, permanecer na Alegria e permanecer na vibração do coração, é levar a efeito a consciência do
coração através, por exemplo, da meditação de Mestre Ram ou ainda com os protocolos ligados aos cristais.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Caros amigos, eu os agradeço também.



Eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas bênçãos e quebrem bem os muros, quebrem bem tudo o que
há a quebrar.

Sigam a Luz e vocês verão que não haverá qualquer problema.

Então, obviamente, era muito confortável, nos anos passados, ter sua pequena busca espiritual e buscar a Luz,
mas, agora, é outra coisa, porque a Luz vem a vocês e ela lhes pede um engajamento total.

Então, evidentemente, há certo número de coisas a reajustar, uns e outros, mas eu lhes garanto que, se vocês
aceitam, vocês serão apenas mais felizes, mais plenos e mais alegres.

Mas é preciso, pelo momento, tirar a mão do bocal, é muito importante, e essa será minha conclusão.

Eu lhes transmito todo meu Amor e espero revê-los em breve.
Eu lhes digo até uma próxima vez.

___________________________
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/


Está aí a transcrição da última efusão de Miguel associada às 12 virtudes.
Para relembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de

maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa), 21 de junho (9ª etapa), 28 de
junho (10ª etapa) e 05 de julho (11ª etapa).

Esta foi a última efusão da série das 12 etapas anunciadas.
Miguel propõe àqueles que vivenciaram essas efusões ligadas às 12 virtudes para relerem as transcrições a fim de melhor ancorar os
efeitos decorrentes disso. Aqueles que não tiveram a oportunidade de viver essas 12 efusões, irão integrar os efeitos ao lê-las, mesmo

hoje.
Miguel marcou encontro com vocês no sábado dia 08 de agosto às 12h00 (meio-dia) (hora francesa), a fim de dar-lhes elementos para
viver durante o período de 08 a 15 de agosto, semana em que irão se integrar as energias ligadas ao Triângulo Radiante (abordado no

texto abaixo). Nesse dia não haverá canalização pública.
A contar de segunda-feira dia 13 de julho, Miguel propôs expandir a reconexão com a energia da Fonte, do Pai, à qual se junta a

energia do Espírito Santo e aquela da efusão da radiação do ultravioleta, todos os dias, das 11h00 às 14h00 (hora local), seja qual for o
país.

Nós fazemos o melhor para que vocês encontrem no nosso site a transcrição dessas intervenções dentro de 24 horas após a
canalização.

Até logo, então, em Espírito...

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

Integração das Virtudes – 12ª etapa 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, o Conclave e eu mesmo lhes agradecemos e felicitamos por ter trabalhado pelo
estabelecimento da sua Luz, ao restabelecimento da sua Divindade e à reconexão com o seu veículo de

eternidade (veículo de Estado de Ser).

Assim, nesta jornada e neste dia, se estabelece em vocês, bem amados filhos e criadores da Luz, a
capacidade para se juntar à Unidade.

***

Hoje, e nesse dia, vocês todos (em número importante, por todo este planeta), têm doravante a possibilidade
de estabelecer a conexão consciente com o seu veículo da eternidade.

Assim encerra-se hoje a primeira onda das Núpcias Celestes.

Isto permitiu constituir, em um grande número de seres humanos em encarnação, a reconexão e a
permanência com a Divindade.

Doravante, vocês todos que trabalharam a fim de completar as 12 etapas, vão permitir a efusão nesse sistema
solar e nesse planeta da ancoragem e da manifestação progressiva da nova dimensão, permitindo assim,

dentro de um tempo extremamente próximo, a translação dimensional definitiva no seu novo espaço de vida.
Pela sua ancoragem da Luz autêntica e verdadeira no seu veículo físico, nos seus veículos sutis e no seu

veículo de eternidade revelado, vocês poderão permitir, durante as semanas que nos separam do que vocês
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chamaram de Festa do Arcanjo Miguel, a aproximação da nova dimensão, não mais em sua individualidade,
mas no veículo coletivo da nova dimensão denominado, nos tempos antigos, Yerushalaïm.

A Embarcação de Luz ou veículo multidimensional coletivo (chamado também de Merkabah) vai poder,
doravante, entrar em manifestação na sua densidade, visível aos olhos de todos, durante o período do seu

verão (inverno, no hemisfério Sul).
Assim será realizado, para o início do outono (primavera, no hemisfério Sul), a promessa do retorno da Luz.

***

Os fenômenos de desconstrução anunciados desde a minha vinda nesse início do ano vão atingir o seu
apogeu durante o seu mês de julho e o seu mês de agosto.

Durante esse mês de agosto acontecerá a etapa essencial em que eu lhes pedirei, desde a semana
precedente a 15 de agosto, para se reunirem todo dia a fim de favorecer a emergência da 'pomba' na sua

densidade.
Ela se manifestará, de maneira visível, sobre os planos físicos, em uma região precisa do globo que tem

desempenhado, o tempo todo, um papel essencial na emergência das consciências.

Yerushalaïm, a embarcação celestial de Luz, estará de volta em sua eternidade, pela sua presença em seu
céu, visível aos olhos de todos, durante o mês de agosto.

Os pontos de ancoragem, bem amados filhos da Luz, e de manifestação dessa embarcação, são vocês
mesmos.

Nós precisaremos então, nós, Conclave em conjunto com os Conselhos e os Círculos Angélicos,
Arcangélicos, extra-Terrestres, intra-Terrestres e ultra-Terrestre, da sua ajuda, a fim de criar a manifestação de

novo desta Merkabah coletiva assinalando a entrada, na sua dimensão, da emergência da nova Terra.
Isto é agora, bem amados filhos da Luz.

O número importante que vocês são permitiu, e permitirá, dentro de algumas semanas, realizar isso.

***

Hoje, entretanto, nós vamos concluir os Casamentos Celestes.
Eu afirmo já que outras ondas de Casamentos Celestes terão lugar durante a semana precedente a 15 de

agosto e a semana precedente à minha festa, no fim de setembro.
Durante esta semana, essas duas semanas consecutivas em agosto e no fim de setembro, os seres que ainda

não realizaram a ativação das 12 lâmpadas o farão durante essas semanas.
Assim, o seu trabalho será o de se estabelecerem em sua eternidade, de permitirem à eternidade se revelar a

um maior número.

Efusão.

***

Assim, bem amados filhos e Mestres da Luz, a ativação da última lâmpada permite, hoje, em vocês, manifestar
de novo o seu pleno potencial criador nessa densidade, antes mesmo da chegada do último ciclo da criação.
Esta última lâmpada está situada acima da sua estrutura física por um ponto de vibração situado diretamente

acima de sua cabeça.
Esse ponto, já conhecido na antiguidade e já conhecido em diferentes ensinamentos do Oriente ao Ocidente, é

denominado Fonte de Cristal, Vajra, Bindu.
Esse ‘ponto de consciência’ está em curso de manifestação e em curso de concretização em sua densidade.

Colocando sua consciência sobre esse ponto situado a aproximadamente 80 centímetros acima da sua cabeça
vocês chamarão a Luz autêntica, a Luz da criação, a Luz de Elohim.

Pela ativação desse ponto, vocês estabelecerão, de maneira consciente e lúcida, a conexão total com o seu
veículo multidimensional e também com o veículo multidimensional planetário anunciado pela Pomba.

Isto assinala, hoje e durante o seu verão (inverno, no hemisfério Sul), os momentos prodigiosos da história da
humanidade, a nada parecido desde éons de tempos.

O fim do isolamento, a preparação do seu retorno à Fraternidade Galáctica, é doravante possível.
O contato, a título individual, com os espaços multidimensionais, é concedido a vocês pela ressonância da

consciência desse ponto de consciência situado acima da sua cabeça.

Efusão e ativação.



***

Como vocês já sabem, vocês se beneficiam da tripla efusão todo dia, onde quer que estejam sobre a Terra,
entre 12h e 13h de seu relógio (hora francesa).

Esta etapa, correspondente à efusão da radiação do ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte, continuará
durante o período que vem a vocês.

Este período irá se estender agora em um número de horas bastante mais importante: ele começará às 11h e
terminará às 14h (hora do seu relógio), onde quer que vocês estejam sobre a Terra.

É-lhes pedido, durante este espaço de tempo (não na totalidade, mas durante alguns minutos), para levar a sua
consciência sobre esse ponto de cristal acima do seu corpo, a fim de permitir a ancoragem, em sua
consciência, do veículo de eternidade coletivo a fim de que ele possa se ancorar e se revelar à sua

consciência, totalmente.
A Terra, na sua totalidade, agora entrou no processo de gestação que permitirá a emergência/consciência da

5ª dimensão antes do fim da minha radiação, ou seja, antes de meados de maio do ano 2010.
Naquele momento, tudo será realizado na intenção do Pai.  

Não restará mais do que entrar na manifestação dessa intenção a fim de chegar ao estabelecimento completo
da nova dimensão.
Isto está a caminho.

O calendário proposto é um calendário imposto pela Fonte.
Ele é indestrutível e não sofre qualquer atraso.

Assim, os seres humanos (ainda não ligados à Luz autêntica e à Verdade da Fonte) que desejem fazê-lo,
podem fazê-lo na condição de abrir seus corações e, isto, somente até o final de setembro.

Não haverá mais prazo suplementar a essa graça e a esse decreto.
Compete a vocês, durante esse período, colocarem a trabalho a vibração do coração, a vibração das novas
lâmpadas, a fim de poderem se abandonar totalmente à Vontade da Luz e à consciência da Luz em vocês.

As resistências são em vão.
Aqueles que irão resistir resultarão em um processo muito lógico, pelo ‘princípio da atração e de ressonância’,

para coisas que não indo ao sentido da Luz.
A Luz está chegando.

A Luz se estabiliza em vocês.
A Luz se estabiliza nesse mundo.

Somente as forças resistentes poderão, ainda, durante algum tempo, manifestar a sua desordem, o seu
sofrimento, mas isso não alterará em nada o estabelecimento da Luz nesse plano.

Efusão da radiação de ultravioleta, acoplada ao Espírito Santo e acoplada à radiação da Fonte.

Efusão de ativação.

***

Como eu dizia, a ancoragem desta nova dimensão é possível pela sua presença nessa densidade.
Entretanto, existem, mesmo na Terra, locais extremamente específicos que irão se revestir, nos dias que virão,

de uma importância maior e capital no destino desta Terra.
Existe um triângulo radiante de forças (existente também em meio à sua individualidade) presente na

superfície da Terra.
Esse triângulo radiante de forças tem um primeiro ponto situado ao lado da cidade chamada Teotihuacan (ou

cidade dos Deuses).
O segundo ponto é, ele, constituído pela pirâmide de Cobá, em Yucatan.

O terceiro ponto está, ele também, no México, e está situado no local chamado de Palenque.
Esse triplo triângulo radiante de forças, e irradiante, é o ponto de conexão, de todos os tempos e toda

eternidade, com Yerushalaïm.
Isto é revelado, não para que vocês se desloquem para esse lugar, mas para bem compreender o significado

e alcançá-lo no momento quando isso vier.
E esse momento virá em 15 de agosto deste ano.

A vibração magnética mais intensa é atualmente aplicada pelos povos que vocês chamam de Anjos do
Senhor e pelos intra-Terrestres.

Nesse momento mesmo, e a esta hora precisa (hora francesa), estão reunidos nesses lugares seres que
participam do estabelecimento e da ancoragem do veículo multidimensional coletivo, nesses pontos precisos.

Os 'discos magnéticos de obsidiana', os 7 discos, foram reativados.
Eles permitem, nesse momento mesmo, ativar em vocês a 12ª lâmpada.



Esse trabalho é realizado, obviamente, pela sua aceitação, pelo seu próprio desejo e sua própria vibração de
retornar à Luz.

Entretanto, a junção é hoje realizada e a ancoragem poderá se desenhar progressivamente nas próximas
semanas.

Vocês constatarão, assim como eu anunciei desde o início da minha chegada nesse ciclo de desconstrução,
que os fenômenos luminosos, que o florescimento da Luz em vocês, irá se manifestar desde agora pela

ativação desta 12ª Lâmpada.
O florescimento da Luz será também visível no seu céu terrestre, cada vez mais, cada vez mais fortemente e

cada vez por mais tempo.
Nada disso deve alterar, perturbar ou atrasar a emergência, em vocês, da conexão à 12ª lâmpada.
Inúmeros de vocês, assim como eu dizia, começaram a explorar os seus veículos de eternidade.

Nesse corpo de Luz, de cristal, de diamante, vocês percebem a realidade, não filtrada pela sua densidade.
Ela lhes revela o plano do Pai e o coração do Pai, mas também o seu plano e o seu coração, para que

materialize e manifeste, mesmo na sua densidade dissociada, o seu papel de Luz e a sua função de Luz.
Acolham.

***

O Concílio, que presidiu a criação de Atlântica em 50.731 antes de Jesus Cristo, terá novamente lugar no
momento vindo, nesse espaço triangular sagrado, no México.

Isso vem.
Isso não é para imediatamente, mas lhes é anunciado de maneira formal.

Os novos códigos de Luz da humanidade, a fim de estabelecer as novas regras de vida na nova dimensão,
serão trazidos na semana precedente a 15 de agosto, pelo próprio arcanjo Metatron.

Ele começará a irradiar a sua Luz em seus espaços de relação e de reconexão, entre 11h e 14h, durante as
semanas e os dias que precedem o 08 de agosto.

Eu voltarei, quanto a mim, em 08 de agosto, a fim de lhes dar as diretrizes a aplicar, durante 7 dias, a fim de
lhes permitir realizar o trabalho de ancoragem, de abordagem e de manifestação da Jerusalém

Celeste, Yerushalaïm.
A Fonte irá se revelar a vocês, tanto em Presença, como em Radiação, sob uma forma ou sob outra, porque a

Fonte jamais os deixou, de toda Eternidade.
A manifestação em vocês do Pai, Abba, permitirá a vocês compreender e realizar a união com o Pai, para fazer

sua a frase de Cristo: «eu e meu Pai somos Um».
Isto vem para vocês.

Vocês devem reforçar, pela ancoragem da Luz no nível da nova lâmpada acesa hoje, a sua fé inabalável, a
radiância da sua Luz a mais perfeita.

Nenhum elemento social, nenhum elemento afetivo, nenhum elemento profissional, deve vir interromper esse
trabalho.

Vocês realizaram, bem amados Mestres da Luz, o trabalho de revelação da Luz no seu veículo físico.
Resta agora revelá-la ao mundo, independente dos obstáculos daqueles que têm medo.

Vocês devem irradiar e manifestar essa presença.
O seu trabalho, agora, situa-se na revelação da Luz ao mundo.

Nada, eu especifico, absolutamente nada, poderá se opor a isso. 

Obviamente, as forças ainda não reveladas à Luz entrarão em resistência, em dissidência e tentarão se opor.
Elas não poderão se opor, porque a Luz não vem se opor, a Luz vem se estabelecer e se estabelecendo, ela

dissolve a Sombra na sua densidade.
Obviamente, certo número de elementos essenciais, ligados à desconstrução desta Terra e dos seus modelos

habituais, irá se manifestar aos seus olhos.
Isto não tem qualquer incidência ou qualquer importância.

Isso que vem procede e age pela Luz.
Efusão. Radiação. Acolham.

***

Assim então, para concluir esses Casamentos Celestes, eu lhes preciso que voltarei para dar as instruções a
realizar em seus veículos de eternidade, nos seus veículos físicos, sábado, 08 de agosto de 2009, às 12h (7h

– hora de Brasília).
Entretanto, e até pela conclusão desta primeira parte dos Casamentos Celestes e do seu cumprimento por



uma multidão de seres humanos, eu quero abrir com vocês um espaço de discussão, a fim de esclarecer o
que deve sê-lo ainda mais, para vocês se conectarem com os seus veículos de eternidade porque ele é a

verdade eterna, a alegria eterna do Amor do Pai manifestado em vocês.
Acolhamos agora os seus questionamentos. 

***

Questão: você pode repetir as especificidades das virtudes desenvolvidas nessas últimas semanas?

As virtudes [‘Núpcias Celestes’] se sucederam no tempo.

Sua finalidade é chegar a esse ponto presente, hoje, para a maior parte entre vocês que seguiram o processo de
maturação dos Casamentos Celestes.

Resulta, hoje, através desse ‘ponto de consciência’ ativado e revelado em vocês, pelo seu trabalho, sua possibilidade
de retorno à Unidade e de transição dimensional, em toda consciência, na nova Verdade.

Existe no conjunto de suas estruturas (física, sutil e eterna) certo número de funções.
Essas funções foram ativadas.

Nós de início realizamos a passagem do ego ao coração.

A realização do « Eu-Unidade » para a Unidade do Eu.

Primeira etapa.

Segunda etapa, nós estabelecemos em vocês, e vocês estabeleceram em vocês, as novas fundações de vida da
dimensão do Amor, tendo aceitado deixar os mundos da dissociação.

Em seguida, foram ativadas em vocês as capacidades para irradiar o Divino, de estabelecer em vocês a radiação.

Em seguida, foi estabelecida em vocês a capacidade para se comunicar com os planos além do seu.

Em seguida, foi ativado em vocês o Verbo.

Em seguida, foi ativada em vocês a Unidade das suas polaridades.

Em seguida, foi ativado em vocês certo número de fios de DNA correspondentes às matrizes, permitindo a
emergência da nova dimensão.

Isto está em curso.

As virtudes mais importantes são o retorno à Alegria, o retorno ao Abandono, o retorno à Verdade e o retorno à
Unidade.

Nós poderemos discorrer ao infinito sobre os pontos de vibração ativados em vocês, desde a ‘lemniscata sagrada’,
passando pela banda de frequências ativadas durante a efusão precedente.

Entretanto, esses pontos foram dados a fim de dar a vocês certo número de marcadores vibratórios e de consciência.

Hoje, o conjunto desses pontos será ativado, pela sua conexão à ‘Fonte de Cristal’.
O resto não necessita de consciência.

No entanto, os que dentre vocês que queiram começar o processo são comprometidos firmemente a estabelecer as
fundações da nova vida em seus corações.

O resto da construção realizar-se-á nos dias e semanas que vêm, tudo naturalmente e espontaneamente.

Vocês ativaram, pelo número que vocês são, os planos matriciais que permitem a ativação desses ‘novos corpos’ na
humanidade.

Então não é mais necessário dar importância formal, pelo momento.

Os seres humanos que queiram se juntar à Luz autêntica têm a possibilidade, doravante, relendo o trabalho efetuado
nas 12 etapas precedentes, realizando isso no tempo que lhes é fixado, entre 15 de agosto e final de setembro.

Então, cabe àqueles dentre vocês que não seguiram as efusões, por oposição, ou por não conhecimento ou por uma
razão outra, o ‘princípio de ativação do estado de ser e da eternidade’ em vocês, de reler e de se beneficiar, quando

dessa leitura, da energia matricial que vocês estabeleceram.

Entretanto, para vocês, hoje, o ponto mais importante e mais capital ao estabelecimento do conjunto das ‘funções
espirituais novas’ em vocês, é a focalização de sua consciência ao nível deste ponto situado acima do corpo.

Eu voltarei, de maneira um pouco mais forte, ao final desse trabalho.



Vocês não têm, bem amados Mestre da Luz que realizaram esse trabalho, que se preocupar com outra coisa que não
seja a Luz e esse ponto situado acima de sua cabeça.

O resto se estabelecerá em vocês, quer seja a lemniscata sagrada, quer seja o silêncio interior, ou o som « si », quer
seja a penetração de sua consciência, de seu veículo da eternidade, quer seja suas viagens e suas revelações que

ocorrem ao longo de suas noites e também ao longo de seus dias.

Isto se faz pela inteligência da Luz em vocês e não pela sua inteligência.

***

Questão: é nosso dever informar a nossos parentes que não conhecem isto?

Informar sem impor é capital.

A leitura do que eu lhes disse, durante essas 12 semanas, permitirá abrir ainda muitos outros seres humanos.

Vocês devem propor, mas sua presença, ela própria, é proposta da Luz.

A partir do momento em que vocês acolhem a radiação do ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte e que vocês
manifestam o ponto de luz acima de sua cabeça, aqueles que estiverem à sua frente não poderão ficar indiferentes.

Esperem oposições.

Esperem recusas, mas não as julguem.

Contentem-se de propor os textos e sua própria radiância.

***

Questão: se esses parentes estão, com seus medos, no ponto de nem mesmo querer ouvir falar?

Então, aquele é o caminho deles.

Hoje, mais do que nunca, cada ser humano está em seu lugar, na idade certa, na função certa, e no papel certo que
ele mesmo programou para sua vinda no final desse ciclo.

Então, tudo está em seu lugar, na totalidade.

***

Questão: e quanto às crianças e aos adolescentes?

As crianças, assim como foi dito por numerosos intervenientes, e independentemente mesmo do Conclave
Arcangélico, bem antes, as crianças estão religadas, antes dos 14 anos, de maneira sistemática, ao que vem.

Vocês não têm que se incomodar com elas.

No que concerne aos adolescentes, inúmeros dentre eles tomarão consciência da realidade e isto a partir do
momento quando os fenômenos luminosos, e a manifestação do que vocês chamam de extraterrestres, se tornarem
evidentes e não poderão mais ficar escondidos porque isto representará para eles, independentemente mesmo de

qualquer objetivo espiritual, a possibilidade de um ‘novo mundo’.

Recordem que a maior parte dos jovens, pelo mundo, percebe o fim do mundo, exprimindo isso pela violência, pela
rejeição ou pelo medo.

Entretanto, a vinda do novo em sua densidade, pela manifestação da Luz e pela manifestação da Embarcação de
Luz, tornará possível, para eles, a emergência de uma nova esperança.

Então, não se incomodem com isso.

Se vocês têm a possibilidade, contentem-se de estabelecer sua Luz no veículo de cristal, na ‘Fonte de Cristal’, e isso
bastará.

Entretanto, ainda uma vez, a oposição será a escolha de uma grande parte da humanidade.

Não há que se interferir.

Este é seu destino de alma.

Esta é sua escolha.

Certas almas (assim como eu disse e outros participantes do Conclave o disseram), têm necessidade de ‘fazer
crescer sua Luz’.



Fazer crescer a Luz consiste, para eles, negar a Luz, a fim de reviver um ciclo e crescer em Luz.

Vocês não têm que julgar, nem condenar, nem encorajar quem quer que seja.

Vocês têm que propor, pela sua radiância, mas também propor se informando através dos textos correspondentes à
ativação das novas matrizes.

Assim mesmo vocês, eu os chamo a reler, de maneira iluminada, as 12 semanas de seus Casamentos Celestiais, a
fim de bem compreender os conteúdos e os resultados e o que isto significa em suas vidas e para sua evolução.

***

Questão: os extraterrestres se manifestarão nas embarcações de Luz ou nas embarcações metálicas?

Manifestar-se-á, em seus céus, o conjunto de forças existentes nesse universo.

Pelo ‘princípio de ressonância e de atração’, certos seres serão atraídos pelas embarcações da Sombra.

Outros serão atraídos pelas embarcações da Luz.

Cabe a vocês depositar, em seus corações e seu veículo de eternidade, sua escolha.

Isto é verdade.

Manifestar-se-ão muitas coisas em seus céus: desta dimensão, da dimensão superior e da dimensão inferior.

***

Questão: você pode desenvolver sobre as Embarcações de Luz?

O veículo da eternidade, ou corpos de eternidade, foram-lhes escondidos, assim como já disse numerosas vezes.

Vocês foram vocês mesmos separados de sua eternidade caindo nessa densidade e na experiência desejada por
alguns grandes seres.

Vindo a este mundo dissociado, vocês fizeram o sacrifício de sua Divindade.
Seu veículo eterno, ou veículo de Luz, ficou à distância.

Hoje, ele se revela, por intermédio do silêncio interior e da nota « si », pela ativação da lemniscata sagrada.

Vocês têm a possibilidade de retornar a sua consciência nesse veículo de eternidade e nele viajar.

Entretanto, isto está em curso de elaboração.

Alguns seres têm doravante a capacidade de nele viajar de maneira consciente.
Outros, de maneira fugaz e extremamente temporária.

E outros, enfim, embora sintam as vibrações e da nota « si » e a percepção das vibrações no nível das novas
lâmpadas, ainda não se juntaram a seus veículos de eternidade.

Não se inquietem.

Vocês têm certo tempo para realizar isto.

A vinda, a manifestação e a concretização do veículo coletivo Yerushalaïm, no seu céu, permitirá, para a maior parte
dentre vocês, de realizar o que ainda não está realizado.

Então, nenhuma impaciência.

Concentrem-se e concentrem sua consciência sobre as novas fundações, sobre o coração e sobre o ponto de
consciência situado acima de suas cabeças.

Somente esses dois pontos devem ocupar seus dias e suas noites.

O resto se manifestará e se estabelecerá de maneira espontânea e sem o procurar.

***

Questão: isto significa que com nosso veículo de Luz nós podemos viajar em outras dimensões?

Este é o objetivo.

Permitir-lhes, no momento vindo, a translação dimensional, quando da efusão do sol sobre a Terra.



***

Questão: como conciliar esta possibilidade de viajar nesses veículos de Luz com o fato de estar ainda
encarnado sobre esse plano de 3ª dimensão?

Não haverá, no momento vindo, qualquer acordo possível.

O que vocês vivem, o que vocês estabeleceram, nesta dimensão, simplesmente não mais existirá.

Nesse processo não há nada a ver com o que vocês chamam de morte, salvo para aqueles que recusam a Luz.

A junção do novo corpo de Luz, pelo Arcanjo Metatron, permite a criação de novos espaços de vida que não tem
estritamente nada a ver com o que vocês conheceram, não tem mesmo estritamente nada a ver com as estruturas

existentes sobre esta Terra.

A translação dimensional é, portanto, a emergência de sua consciência de um novo mundo e de uma nova
manifestação.

É tempo, agora, de viver e de compreender a Verdade.

Não pode haver vã promessa de paraíso, como vocês entendem, em sentido terrestre.

A terceira dimensão dissociada, qualquer que seja a beleza que foi estabelecida, foi uma experiência.

Esta experiência, desejada por certos planos, consistiu em fazer crescer, pela privação de sua Divindade, a Luz em
vocês.

A experiência foi efetuada e termina, agora, para aqueles que o desejam e podem.
A decisão não é mental.

Ela é unicamente vibratória e ligada à sua consciência no seu coração e no seu veículo da eternidade.

Isto não deve chocá-los, mas, bem ao contrário, encorajá-los a percorrer esse veículo da eternidade.

Quando vocês tiverem acesso à Verdade, na totalidade, vocês compreenderão, pela inteligência da Luz, a totalidade
do que deve compreender, sem passar pelo seu cérebro, sem passar pelas ilusões mentais, mas vivendo,

simplesmente.
É isto que está a caminho para vocês.

***

Questão: qual a diferença entre o Espírito Santo (ligado às efusões) e o Santo Espírito (evocado no
catolicismo)?

O Espírito Santo é a polaridade feminina do Pai entrando em manifestação, sob a influência do sol central de sua
galáxia, chamada de Sirius B, cuja radiação é azul (contrariamente ao sol central das galáxias, chamado de Alcyone,

no nível das Plêiades, e cuja radiação é branca).

O Santo Espírito teve uma deformação desejada por certos dignitários religiosos no início do que foi denominado
catolicismo, a fim de desviar a energia feminina do Pai e a « desfeminilizar ».

Assim, o manto azul de Maria, assim como o meu manto azul, vem de Sirius.

Eles são o eterno feminino em vocês como eu o chamei de Espírito Santo e não de Santo Espírito.

***

Questão: você pode desenvolver sobre a lemniscata sagrada?

A lemniscata sagrada é o símbolo do infinito representado sob a forma de vibrações entre o seu chakra do coração e
o chakra situado sob o nariz, ao nível do lábio superior.

É nesse lugar, por intermédio da reversão e do símbolo do infinito, que é revelado o mistério da vida.

Isto corresponde à vibração do que foi chamado, em outros lugares, a Séphira Invisível, Daath.

A esse nível se manifesta o retorno e o acesso à plena Divindade.

Da mesma forma que fizeram o sacrifício de sua Divindade, vocês se giraram e se desviaram, a fim de percorrer
esses espaços de criação; o retorno à Unidade, o retorno à sua Divindade se acompanha dessa mesma reversão.

A lemniscata sagrada significa isso.

***



Questão: pode nos falar sobre o que é chamado de « anúncio feito a Maria »?

Isto é um pouco cedo.

Entretanto, assim que eu tiver terminado com o Conclave Arcangélico, com a desconstrução desse mundo, a partir de
maio do próximo ano [2010], o anúncio feito por Maria será revelado ao mundo.

Isto, assim como já lhes disse, corresponde ao ‘anúncio vibratório e de consciência’ entendido em seus corpos
físicos, em seu coração, em sua orelha, em sua cabeça, do anúncio de Maria concernente a fenômenos específicos.

Não me cabe, no momento, me estender mais.

Isto foi anunciado por Maria, ela mesma, em diversos lugares, em diversas épocas.
Eu a deixarei, ela mesma, a Divina Maria, a tarefa de realizar e revelar isto, mas o momento não chegou.

O momento da compreensão disso virá no fim de minha última efusão dos Casamentos Celestiais, depois de 29 de
setembro [de 2009].

***

Questão: entre hoje, efusão da 12ª virtude, e 15 de agosto, o que nós devemos esperar quanto à
desconstrução, sobre o plano individual e também dos elementos?

No nível dos seus elementos pessoais, da sua vida pessoal, vocês continuarão a crescer em Luz e em revelação.

As resistências, provenientes do que vocês construíram no antigo mundo, as fixações, as coisas sombrias colocadas
de lado, aparecerão em plena Luz.

Assim, inúmeras relações devem se desfazer, outras devem aparecer, a fim de construir, em lares de vida, a Luz.

Alguns terminam ciclos.

É necessário resolver, em vocês e ao redor de vocês e de suas vidas, os elementos ligados às resistências e ao
estabelecimento da Luz.

A desprogramação de alguns esquemas, a desprogramação de alguns funcionamentos herdados do medo e da era
do poder, interromper-se-á de maneira frequentemente imediata.

Aí está a inteligência da Luz.

No que concerne, agora, aos elementos do seu planeta, inúmeras desconstruções estão em curso.

As modificações do seu céu, do seu sol, começaram.

No nível dos continentes certo número de fenômenos ligados ao fogo, à água, à terra e ao ar, vão entrar em sua
plenitude.

Isto, eu já os preveni.

Vocês constatarão, por todo o planeta, o aumento dos fenômenos climáticos ligados às perturbações em curso.

Isto contribuirá, de maneira forte, à desconstrução do seu sistema e da sua rede econômica e social.

Não pode ser de outro modo.

A Luz necessita de novas conduções, de novos comportamentos, de novos reajustamentos.

Vocês não podem viver o novo deixando viver o velho, a título individual e a título coletivo.

Isto que vocês verão com seus olhos, agora.

***

Questão: nesse contexto, como se situam o que chamamos de « 3 dias »?

Isto nada tem a ver.

Os 3 dias são previstos para uma etapa posterior.

***

Questão: suas intervenções ao nível dos elementos parecem impactar o ar, em particular, os fenômenos



eletromagnéticos. E quanto ao solo?

As perturbações tornar-se-ão seu lote diário através da manifestação dos elementos, mas também das forças
eletromagnéticas ligadas ao sol, ligadas a Sirius e ligadas à Onda Galáctica de Alcyone que penetram agora, de

pleno pé, em sua atmosfera.

Então, não se surpreendam com certo número de manifestações ligadas a isso.

Elas serão importantes e elas são necessárias.

***

Questão: o que poderemos trazer, fora da Luz, àqueles que estarão no medo ou em desarmonia frente a
isso?

Nada além do que a Luz.

Quando eu falo da inteligência da Luz, é o elemento que lhes permitirá afrontar e não naufragar no que vem.

A Luz é o guia infalível que lhes permitirá ir aos lugares oportunos, nos momentos oportunos, nos encontros
oportunos.

A Luz torna-se o seu guia, com a condição de escutá-la.

***

Questão: o número de pessoas que viveram as evoluções vibratórias atuais é suficiente para viver o processo
a vir?

É suficiente a título individual, mas não ainda a título coletivo.

Entretanto, através dos 2 próximos períodos que eu lhes defini (a saber a semana precedente a 15 de agosto e a
semana precedente a 29 de setembro [de 2009]), será realizada uma ampliação vibratória e de Luz como jamais a

Terra conheceu.

Isto permitirá, para o seu trabalho e o nosso trabalho, tornar possível a totalidade dos mecanismos anunciados.

***

Questão: pode nos falar das modificações observadas quanto aos elementos?

Isto é a mudança.

Isto corresponde totalmente ao meu trabalho e ao trabalho do Conclave e à preparação que vocês vivem.

Isto não está nem sincrônico, nem em atraso, mas isto corresponde totalmente.

Recordem-se: eu sempre lhes disse que a desconstrução não é a destruição.

Somente o olhar dividido, dissociado, do medo, irão colocá-los diante do que vocês poderiam chamar de destruição.

Mas o ponto de vista da alma e do Espírito é profundamente diferente.

As destruições são apenas renascimentos.

***

Questão: pareceria que as ejeções de plasma solar se multiplicam?

Exato.

Eu sou Miguel.

Enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, por decreto da Fonte, eu comando os elementos, mas eu sou
também o ‘Espírito do sol’, chamado, em algumas tradições, de Cristo Miguel.

***

Questão: como isto se articula com nossa referência religiosa a Cristo?

Trata-se do mesmo princípio.

A antiga trindade, chamada pela igreja católica de Pai/Filho/Santo Espírito, é uma máscara.



A verdadeira realidade corresponde ao Filho, à Mãe e ao Pai.

O Pai é a Fonte.

A Mãe é a Divina Maria.

O filho é Cristo Miguel.

A ‘nova trindade’, através da manifestação do triângulo radiante de forças sobre os pontos que eu lhes dei sobre o
seu globo, corresponde à emergência disso.
A verdade restabelecer-se-á inteiramente.

Vocês não poderão mais aderir às ilusões ou às crenças, mas à Verdade da Luz.
Isto não é a mesma coisa.

As religiões, sem exceção, foram necessárias.

Elas permitiram assentar ‘o poder’ depois de milhares de anos.

Hoje, reencontrando o seu comando e o acesso à sua própria Luz, os intermediários não têm mais que existir.

Vocês são, vocês mesmos, os seus próprios guias, a sua própria Luz e o seu próprio Mestre, mesmo se alguns de
vocês tenham ainda dificuldades para admiti-lo e vivê-lo.

Esta é a estrita Verdade, mas, para isso, é necessário perceber no coração.

Não existe outro ponto de consciência necessário.

***

Questão: sua ação vai provocar fisicamente um balanço dos polos da Terra?

Sim.

Mas não na atualidade.

O importante, hoje, é construir sua eternidade em seu veículo de eternidade (veículo de Estado de Ser).

O resto são jogos elementares que não lhes concernem.

Vocês não serão afetados, a partir do momento em que viverem a inteligência da Luz, a confiança na Luz e o
estabelecimento da sua vida na Luz.

***

Questão: você evocou a rendição das forças da sombra. Trata-se daquele que alguns chamam de Lúcifer?

Exato.

A hora da discórdia e da oposição que tem prefigurado a sua história desde a queda de Atlântida, não tem mais lugar
de ser.

Somente persistem, hoje, forças involutivas, pouco importa o seu nome.

Elas são representadas sobre a Terra por seres humanos específicos cujo papel, mantendo a Sombra, é o de
encarnar as forças de resistência à Luz.

No entanto, esses seres não são diabólicos.

São seres a quem foi prometido um retorno à sua Divindade, em um tempo ulterior.

Entretanto, no que concerne às grandes forças que regeram a evolução deste planeta e a experiência que vocês
efetuaram, o momento da separação dessas forças terminou.

Somente, portanto, grupos de seres humanos e grupos de forças involutivas extremamente limitadas têm ainda, pelo
‘princípio de ressonância e de atração’, alguma ação em sua densidade.

A maior parte das desconstruções em curso está ligada ao medo.

***

Questão: qual a diferença que você faz entre Jesus e você?

Jesus é um personagem encarnado e criado, no sentido mais potente, pelos Deuses chamados de Elohim.



Esse personagem representou um papel central (assim como outros, em outros ciclos), a fim de difundir e de
encarnar, sobre a Terra, certa qualidade de Luz.

Isso apenas pôde ser realizado pela adição a essa entidade, a mais pura que é, da Essência Solar denominada
‘Essência Crística’.

No entanto, não se atrasem nas circunstâncias históricas.

Hoje, as circunstâncias históricas pertencem ao passado.

A Luz vem mudar o tratamento.

A Luz vem se estabelecer em vocês.

Recordem que a Luz é inteligência.

Assim, nenhuma questão permanecerá sem resposta na Luz.

***

Questão: uma atenção de um número ainda mais importante de pessoas pode ainda modificar as evoluções
climáticas ou tudo está já escrito?

O sentido da pergunta, tal como a percebo, é de questionar se a Luz permitirá evitar a desconstrução.

Não.

A Luz é desconstrução da ilusão para permitir o estabelecimento do seu reino.

Assim, quanto mais numerosos vocês forem a realizar este estado específico de atenção e de recepção da Luz,
através dos Casamentos Celestiais, dos Casamentos Místicos do seu retorno à Luz, vocês constatarão um

crescimento dos fenômenos de desconstrução.

A Luz não pode se opor à não Luz.

A Luz se constrói.

Ela se constrói através da desconstrução do que deve ser.

Vocês não podem de modo algum preservar quaisquer das estruturas provenientes do poder e do jogo da Sombra.

Elas devem ser varridas, totalmente.

***

Questão: você precisou que a partir do final de setembro [de 2009] a escolha de cada um será feita. Essa
escolha então é definitiva?

Bem amados Mestres da Luz, já se vão dezenas de anos, sem mesmo falar dos profetas, que nós anunciamos isso.

Por que você quer, sem parar, retardar esse prazo?

Cada coisa está irremediavelmente no seu lugar.

A um certo limiar de Luz, efetivamente, não há mais retorno possível.

E isso é agora.

***

Questão: quais são os elementos cármicos para a origem dos processos de encarnação?

Isso que vem a vocês é a resolução definitiva do carma.

O carma individual foi transcendido pelo sacrifício do Espírito do Sol.

A vocês cabe retornar sob a ‘lei da graça’ que substitui a ‘lei do carma’.

Entretanto, o carma do conjunto da vida desta dimensão [carma coletivo] deve ser purificado.

É o que vem.

O carma deve ser dissolvido.



De fato, o carma está queimando no fogo da purificação.

***

Questão: a utilização da Chama Violeta pode ajudar a humanidade hoje?

Vocês devem ajudar a vocês mesmos.

Vocês não têm que ser os salvadores dessa humanidade.

Salvem vocês, vocês mesmos.

Cada coisa está no seu lugar nesse mundo.

Você não tem que querer agir pela Luz sobre quem não quer a Luz.

Isto será contrário à Luz.

Contentem-se de viver, em vocês, o que vocês viveram no estabelecimento de suas lâmpadas e de suas novas
fundações.

Isto é amplamente suficiente para a Terra.

Toda ação que queira forçar, pela Luz, qualquer coisa que não é da Luz, não será mais a Luz.

A Luz é abandono.

A Luz é inteligência.

A Luz sabe o que ela deve fazer de suas estruturas, na sua vida e na Terra.

Por que vocês querem substituir isso?

***

Questão: a utilização da Chama Violeta poderia, então, ser uma ajuda?

A chama violeta é uma diferenciação da Luz autêntica [Luz branca].

Hoje, vocês têm acesso diretamente à Fonte.

Então, dirijam-se à Fonte, à inefável Luz do estado de ser.

Ela excede tudo o que vocês possam imaginar ou conceber em relação a modelos existentes de Luz ou a certas
bandas de Luz ou a certas frequências de Luz.

***

Questão: como evolui, com as efusões que nós vivemos, a forma de divisão de planos de consciência que
constitui a nossa vida?

Trata-se então da reunificação.

Viver os Casamentos Celestiais é um fenômeno de Unificação que, em vocês, colocando-se em contato com a Fonte,
colocando-se em contato com o Espírito Santo, colocando-se em contato com a radiação do ultravioleta, vocês

permitem construir e reconstituir seu veículo da eternidade.

Nesse veículo da eternidade a consciência não pode mais ser fragmentada e dispersada.

Ela se reconstitui e se reunifica.

É o trabalho que vocês estão construindo.

***

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos a vocês.

***

Bem amados filhos e Mestres da Luz, antes de viver a efusão, de acolhê-la, eu lhes confirmo minha vinda em 08 de
agosto, ao meio-dia (7 h – hora de Brasília).

Naquele momento, eu lhes comunicarei o trabalho a realizar durante a semana de 08 a 15 de agosto, para ativar em



vocês o triângulo radiante permitindo a aparição do triângulo radiante, inteiramente, nesta região específica do seu
globo sobre a qual já falei.

Questão: Nós estamos autorizados a divulgar essas informações ligadas ao México?

Isto é feito para que sim, obviamente.

Não há mais nada de segredo sobre isso.

Nenhuma Sombra pode, doravante, perturbar o que está em curso de estabelecimento pela vontade da Fonte, do
Conclave, das forças intraterrenas, extraterrestres, ultraterrestres, daquela região.

Acolham. Acolham em silêncio.

... Efusão de energia ...

E recordem que a cada dia, doravante, entre 11 e 14h, a tripla Unidade se manifestará sobre o planeta.

Eu lhes trago as saudações do Conclave, da Fonte.

Bem amados Mestres da Luz, criadores da Luz e filhos da Luz.

Sejam abençoados.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e ver que são muito
numerosos os que não conheço ainda a vir aqui.

Então, como o sabem, meu modo de participar, com o melhor que posso, para sua evolução, é
sempre colocar questões, porque as questões, para mim, se referem também àqueles que não as
colocam, obviamente.

Então, esta noite, as coisas são um pouquinho especiais, porque, obviamente, vamos abrir um
espaço de questionamentos, como de hábito, mas essa noite isso será orientado de maneira mais
precisa, eu diria, sobre o que eu chamaria, o que vocês chamam, o que nós chamamos, todos, de
Luz, porque essa palavra é extremamente importante.

Então, vou começar, se querem, por coisas extremamente importantes.

Primeiro, para muitos seres humanos, encarar a Luz é algo que se imagina ver, de olhos fechados,
ou ver o sol.

Vocês se lembram talvez que, em minha vida, eu era extremamente assíduo frente à Luz do sol
nascente, porque eu captava a Essência e eu propunha a muitos seres humanos viver isso, porque,
naquela época, regar-se à Fonte Solar era regar-se à Fonte, ao Cristo e a Miguel, que estão
presentes na irradiação do Sol e na qualidade energética do Sol.

Então, o ser humano pensou, e pensa muito naturalmente, que a Luz é algo que se vê.

Isso é, já, incompleto, porque muitas pessoas, quando fecham os olhos, vêem a Luz, não é?
Na meditação ou não na meditação, mas esta Luz que vocês vêem não é a Luz, ela é o reflexo da
Luz, ou seja, é uma Luz que é refletida pelo espelho que é seu cérebro.

A verdadeira Luz não é visão.
A verdadeira Luz é Vibração.

Agora, a Luz existe em inúmeros planos.
A forma, a constituição e a Vibração da Luz não são a mesma, de acordo com as dimensões, isso é
muito importante a compreender.

A própria organização da Luz, através do que vocês chamam, nesta dimensão, de glóbulos de
vitalidade, o Prana, nada tem a ver com a organização das partículas de Luz situadas, por exemplo,
na quinta dimensão que, lá, são chamadas Agni Deva ou partículas Adamantinas.
Isso estritamente nada tem a ver.

A estrutura da Luz, nas dimensões muito mais etéreas que a sua, não se apresenta de forma alguma
do mesmo modo.

Esse é um aspecto, ainda uma vez, eu diria, supra sensorial ligado a um fenômeno de visão que não
recorre à visão ocular, mas, retenham bem que a Luz é, antes de tudo, Vibração, sem o que vocês
arriscam tomar, como o disse há pouco o Cabeça de Caboche [canal Jean-Luc], bexigas por
lanternas [expressão idiomática traduzida ao pé da letra, que significa enganar-se redondamente].
Nem tudo o que brilha é ouro.
Nem tudo o que é visto é da Luz.

Hoje, nesses tempos perturbados que vocês vivem, querem fazê-los passar muitas coisas para a
Luz.

O.M. AÏVANHOV – 26 de julho de 2009
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Não basta dizer «eu vi a Luz» para ser a Luz.
Não basta ver a Luz para dizer que isso é da Luz, em todo caso, no sentido espiritual, e eu sei que
muitos seres humanos se queixam de não ver quando têm os olhos fechados ou quando estão em
meditação.

Para estes, eu diria que vocês são abençoados, e, sim, porque, a partir do momento em que vocês
não são enganados pelo sentido da visão, mesmo de olhos fechados, quando vocês não vêem mais
cores, quando vocês não vêem mais Luzes, vocês estarão muito mais sensíveis ao aspecto
fundamental da Luz, que é a Vibração.

Então, dizem, obviamente, que a Luz é Amor, mas o Amor também é Vibração.

O Amor que vocês empregam em palavras não é o Amor.
O Amor é, antes de tudo, uma Vibração percebida no coração.

Agora, obviamente, as características da Luz podem dar formas e cores, assim como o disse o
Arcanjo Anael, há alguns meses, junto a vocês.

É importante também compreender, mas, fundamentalmente, a Luz é Vibração, e eu os coloco em
guarda com relação a isso, quer dizer que, se ao nível dos fenômenos que chegam sobre a Terra,
um fenômeno se manifesta por Luzes no céu e não há Vibração percebida no Interior de sua
estrutura física, e mesmo sutil, em seu corpo de densidade o mais pesado, naquele momento, isso
quererá dizer que não é da Luz.
É tão simples assim.

Agora, se você percebe uma Vibração que entra em sua cabeça e que desce em seu coração,
mesmo se nada vê, essa é a Luz.

O supramental, assim como o definiu o plano de la Cità, como o chamaria Sri Aurobindo,
corresponde a planos de Luz que, à época de sua vida, eram extremamente distantes da
consciência comum do ser humano.

Em minha vida, há ainda aproximadamente 30 anos, a Luz, eu podia encontrá-la no Sol, mas, hoje, a
Luz vem a vocês.

Isso quer dizer o que, que a Luz vem a vocês?
Que uma Vibração nova está se aproximando de sua consciência, de sua humanidade e da Terra,
mas, também, dos planos espirituais onde nós evoluímos.

Há um fenômeno de transformação que é extremamente importante que chega, e que apenas chega
todos os 50.000 anos, então, você poderá dizer «bom, bem, isso voltará em 50.000 anos».
E não, porque em meio mesmo aos ciclos, que se chamam de ciclos da precessão dos equinócios,
que duram 52.000 anos aproximadamente, há ciclos que terminam outros ciclos, e vocês estão no
término de um grande ciclo.

Um grande ciclo faz muito exatamente 6 ciclos, ou seja, 6 ciclos de precessão ao nível dos
equinócios.

Há uma história, ligada a 50.000 anos que, hoje, encontra sua conclusão, mas, além desta história,
existe outra história que, ela, é muito mais antiga e que os remete a tempos imemoriais onde alguns
de vocês estavam já presentes.

Agora, o que é o ser humano?
O ser humano não é o que vocês crêem, não é o que vocês tocam.
O ser humano, em seu sentido o mais nobre, é o que?
Ele é o que eu chamaria de uma Semente de Estrela.

O que é uma Semente de Estrela ?
Uma Semente de Estrela é sua origem estelar.

Vocês vieram semear esse plano dimensional muito específico, que foi iniciado, primeiro, há
300.000 anos e, em seguida, há 50.000 anos, ou seja, um ciclo privado de Luz e, obviamente, nos
ciclos privados de Luz, a Luz existe ainda porque é com ela que vocês vivem.



Se não houvesse Luz, mesmo esta dimensão não existiria.
Mas esta Luz é apenas um pálido reflexo da verdadeira Luz.

A revelação da Luz se tornou possível pelo sacrifício do Cristo, pela efusão do sangue do Cristo no
planeta e na matriz Terra.
Isso é muito importante a compreender.

Então, vem um momento e, isso, eu creio que a própria Fonte explicou, com palavras magistrais,
que em determinado momento, as almas decidiram vir experimentar esse plano específico onde
vocês estão, mas dissociado da Luz, para poder encontrar a Luz, enquanto que a Luz estava
obstruída e extremamente tênue, permitindo apenas, unicamente, a manutenção da vida tal como
vocês a conhecem.

E, no entanto, com esta Luz extremamente tênue que chega de outras dimensões, a vida assim
mesmo se manifestou através da beleza, através da criação de todos os reinos da natureza e
através de tudo o que vocês observam desde 300.000 anos.

Esses ciclos são extremamente importantes.

Existe certo número de Arcanjos de Luz que participaram da criação desta dimensão, sob a
influência do grande Sentinela que se chama, como vocês chamaram, o grande Melquisedeque, ou
seja, Orionis e, mais próximo de nós, o walk-in que estava no interior de Bença Deunov, meu
Mestre venerado.

Esses seres são os guardiões da coesão da Luz e foram chamados, pela civilização na tradição
oriental, os Lipika Cármicos.

São eles que velam para o cumprimento da Luz.
Eles são os Sentinelas.

Agora, vocês são, vocês, Sementes de Estrelas.
Qualquer que seja sua origem, vocês decidiram vir experimentar esta dimensão dissociada.

É preciso bem compreender que vocês foram atraídos pela experiência, que é sua escolha
deliberada.

Nesse sentido, a Fonte (ela, no entanto, foi muito perturbada por esta experiência desde 300.000
anos) aceitou que vocês fizessem o sacrifício de sua Divindade, de seu corpo de Divindade.

Na tradição oriental, falaram do Atma e do Buda, dos planos Budistas, dos planos Átmicos, e falam
de centelhas Divinas e de centelhas espirituais, para lhes significar que eram fragmentos de Luz que
haviam sido semeadas em vocês para lhes permitir, no dia que chega, revelar isso.

Mas, quando vocês revelam e despertam o que chamam de alma espiritual e alma Divina (que
corresponde a um processo de ativação dos chacras, com o despertar do Kundalini, com o
despertar de coisas sobre as quais eu não me estenderei essa noite, porque é o trabalho de outras
pessoas, ou seja, a ativação dos novos corpos espirituais), é preciso bem compreender que vocês
estavam privados de seu corpo de Luz.

Seu corpo de Luz, vocês o deixaram em outro lugar e é isso, hoje, que vocês vão reencontrar,
inteiramente, nesse processo de aproximação da Luz, da verdadeira Luz, e não do reflexo da Luz,
que foi vista pela primeira vez pelo querido Sri Aurobindo e por Mãe, que o acompanhava.

Eles perceberam que, num futuro da humanidade (naquele momento bastante afastado de mais de
uma geração), chegaria um fenômeno extremamente específico que permitiria àqueles que o
desejassem (não é uma obrigação), àqueles que quisessem, lembrar-se do juramento e da
promessa que vocês fizeram, um para com o outro, com a Fonte, a Fonte de que vocês são, ou
seja, a Fonte de Sementes de Estrelas e que, a um dado momento, esta Luz se manifestaria para
lembrá-los quem vocês são.

E vocês estão naquele momento, nesse momento, não é em 10 anos, não é no próximo ano.

Isso foi iniciado pela energia de Miguel e pelo Conclave Arcangélico.

Hoje, vocês vivem a Vibração da Luz.



Então, o que é a Vibração da Luz autêntica, no interior de si, quando não se vê, quando a percebe-
se vibratoriamente ou, mesmo, quando não a percebe-se vibratoriamente?

A Luz tem efeitos particulares em suas estruturas.
É tudo o que foi descrito pelo Arcanjo Miguel durante os Casamentos Celestes e que alguns de
vocês começaram a viver, ou mesmo a realizar.

É extremamente importante, mas é preciso compreender também, e, sobretudo, que a Luz é
Vibração, que a Luz é Amor e que, se vocês se submetem, se vocês se abandonam à inteligência
da Luz, assim como o explicou longamente, amplamente, através e em todos os sentidos, o Arcanjo
Anael, com sua paciência muito especial... ele explicou o papel essencial do abandono à Luz.

Se você resiste à Luz, isso queria dizer, e isso quer sempre dizer que você prefere viver ao nível da
personalidade, mas ninguém o julgará com relação a isso.

Você é totalmente livre de viver em acordo com a Vibração da Luz ou em acordo com a Vibração da
personalidade.

O que acontece, agora, quando a Luz do supramental entra na posse do que eu chamaria,
literalmente, de abraço da Luz?

A partir do momento em que você está abandonado à Luz, o abraço da Luz vai tudo mudar, em você,
independentemente de ativar as novas funções ligadas aos novos corpos espirituais e da ativação,
da reconexão, eu diria, de seu corpo de eternidade ou corpo de existência.

Eu voltarei nisso, depois, se quiserem.

É muito importante aceitar, a partir do momento em que você aceita a Luz, que esta possa um
pouco, como o anunciou Miguel, desconstruir certo número de zonas não luminosas em vocês.

Isso pode corresponder igualmente a situações, a profissões, a relações, a lugares geográficos.

Tudo o que se produz, estando abandonado à Luz, e aceitando o Abraço da Luz, vai conduzi-lo a
viver fenômenos de fluidez, fenômenos de sincronia, fenômenos extremamente rápidos que vão
trazer mudanças em suas vidas.
E essas mudanças, mesmo se você não as compreenda sempre e arraste os dois pés,
correspondem realmente ao efeito da Vibração, da verdadeira Luz.

Isso está a caminho para muitos seres humanos sobre o planeta, muitos, muitos, a tal ponto que,
nos escritos de São João, no Apocalipse, falavam dos chamados, que haveria muitos chamados, e
esses chamados seriam todos marcados na fronte.

Mas há também, sobre a Terra, e é seu direito o mais autêntico, é preciso respeitá-lo, quem resiste
à Luz.

Então, aqueles que resistem à Luz não são seres negativos, são simplesmente seres que não
terminaram a experiência deles nesta materialidade.
Eles não querem ouvir falar ou viver o corpo de eternidade ou o corpo de existência, e isso é
liberdade deles, a mais imprescritível.
O que quer dizer que, hoje, vocês se encontram sobre a Terra num exame de passagem, mas não é
um exame de passagem como existe no final de cada aula, não é?
É um exame de passagem que se refere ao conjunto de todas as aulas, qualquer que seja seu grau.

E depois, aí dentro, há quem seja tão pequeno e quem não compreenda o que vivem os grandes e
há também os grandes que não compreendem o que vivem os pequenos, e vão acusá-los de não
estarem no nível deles ou de serem da Sombra, mas ninguém é da Sombra.

A Sombra é uma criação do homem.

A Sombra é uma criação de algumas entidades que os fizeram espelhar a Luz e que inverteram a
Luz.
Esse fenômeno de inversão da Luz é um fenômeno extremamente real e extremamente preciso no
plano energético e no plano da consciência.

Então, agora, quando você se coloca sob a influência direta da Fonte, quando você se coloca sob a



influência direta da radiação do Conclave Arcangélico, quando você se coloca diretamente sob a
influência das energias Micaélicas, você viverá, você também, no interior de você, certo número de
desconstruções.

Mas, lembre-se do que disse Miguel: essas desconstruções não são destruições.
Elas permitem, justamente, construir uma nova construção que seja baseada em valores
profundamente diferentes do que aqueles aos quais vocês foram submetidos desde tempos
imemoráveis.

Então, isso vai se traduzir, por vezes, por ranger de dentes, é claro, porque não é fácil abandonar
algumas coisas.

É certo como a frase do Cristo que disse: «busque o Reino dos Céus, e o resto lhe será
acrescentado» é extremamente importante, porque, se você aceita isso, a vida lhe dará os
presentes os mais magníficos que você possa imaginar.

Foi dito, na Bíblia: «peça, bata à porta, e se lhe abrirá».
Então, há alguns anos, as pessoas diziam: «batemos, batemos, batemos, e ninguém abre, nada se
abre em mim».

Hoje, isso não é mais verdadeiro.
Se você aceita o abandono à Luz, se você aceita o Abraço da Luz (ou seja, a efusão do
supramental que é constituído em parte do que Miguel chamou, e chama sempre, do Ultravioleta, o
Espírito Santo e a Fonte), naquele momento, os presentes vão chegar de maneira inesperada.

Você pede algo, porque você tem dificuldades e, como por milagre, isso chega.

Frequentemente tomei o exempo de meu caminho: quando eu era pequeno, minha família era
extremamente pobre, eu estava em dificuldades sociais extremas e, depois, um dia, Bença Deunov
me disse: «você irá à França» e eu lhe disse: «mas, não tenho um centavo» e ele me disse: «você
tem vivido a Luz ou não?» e eu disse: «sim, tenho vivido a Luz, mas não tenho um centavo».
E ele me disse: «não há problema, se você está na Luz, o dinheiro virá a você».

Eu aceitei, e é exatamente o que aconteceu.

Hoje, não é questão de ter dinheiro, porque, e como vocês o sabem, a desconstrução vai chegar a
um termo extremamente importante, que é a dissolução total de seu sistema econômico, porque
esse sistema é, ele também, uma inversão da Luz.

Existem muito numerosas Alegrias que foram violadas, escarnecidas, ao nível da Luz.

Com relação ao dinheiro, vocês criaram valor ao dinheiro que permanece em algum lugar, enquanto
que, nesse caso, o dinheiro deferia perder o valor.
O dinheiro deveria se gastar, não para frutificar, essa é a primeira inversão da Luz, uma das mais
fundamentais que permitiu à mão posta sobre sua humanidade, devido a um cartel, é preciso chamar
assim os indivíduos sombrios que apavoraram pela Luz.
Mas não é grave, é o caminho deles, porque esses seres tornar-se-ão, um dia, ainda maiores que
vocês na Luz.

Entretanto, Não é preciso julgar isso.
É preciso, simplesmente, abster-se.
Abster-se não quer dizer resistir ou se opor.

Como é que se abstrai a tudo o que está sobre a cabeça e que vai lhe cair em cima?
É extremamente simples: abstrair-se disso quer dizer aceitar a Luz.

Se você está sob a benevolência e a proteção da Luz, nada do que é anunciado, nada do que é
previsto e que deve se desenrolar, poderá atingi-lo.
Não pode ser de outro modo.

Hoje, leva-se a efeito o princípio de ressonância e de atração, mas, ao invés de viver anos, ou
vidas, antes que esse princípio se manifesta hoje, pelo abandono à Luz, e devido à emergência da
energia Micaélica, você tem a possibilidade de estar em ressonância e em atração instantânea.



Você viverá fenômenos de sincronia cada vez mais mágicos, em todos os sentidos do termo, e
cada vez mais maravilhosos.

Aí estão algumas palavras prévias que queria dar sobre as generalidades da Luz.

Agora vamos, como de hábito, abrir um espaço de discussão, se querem, orientado sobre vocês e a
Luz.

Então, como de hábito, eu lhes deixo a palavra.

Questão: quando você fala de Sementes de estrelas, isso significa que o que vivemos atualmente é
uma forma de “recuperação” de nossos veículos de Luz que nos aproximaria desta origem?

Perfeitamente, é exatamente isso que está se produzindo, tal como o anunciou Miguel, quando das
Núpcias Celestes.

Tornou-se possível para a humanidade, para alguns seres, de início, e, para outros, em seguida, e
cada dia cada vez mais, conhecer e viver o corpo de existência e o corpo de eternidade que é seu
corpo de origem de Luz.

Pelo momento, você tem, como digo frequentemente, as nádegas entre duas cadeiras.

Mesmo aqueles que vivem esta Verdade, vocês estão por vezes no corpo físico, por vezes no corpo
de existência.
O corpo de existência nada tem a ver com o corpo astral, nada tem a ver com os corpos sutis, é a
manifestação e o desenvolvimento do que os orientais chamaram de centelha Divina e de Atma, se
preverem, a centelha Budista.

Essas centelhas eram apenas centelhas, hoje são corpos que lhes são revelados, quer dizer que
todo ser humano em encarnação, qualquer que seja seu estágio de retorno à Luz, possui esse
veículo que é o veículo de eternidade.

Ele pode ser de diferentes naturezas, assim como o disse Miguel: ele é, no mínimo, um corpo de
Luz, ele pode ser um corpo de Cristal, ele pode ser um corpo de Diamante, ou ele pode ser um corpo
da civilização dos Triângulos.
Cada um é diferente, isso é muito importante a compreender.

Portanto, o que se manifesta a você pela revelação do supramental, do Espírito Santo, do
Ultravioleta e da irradiação da Fonte é exatamente isso, é o desvendamento da Luz, o retorno para
a Luz não invertida.

É por isso que há um processo absolutamente fundamental que ocorrerá dentro de pouco tempo,
que foi chamado de reversão.
A reversão ilustrará o retorno final para a verdadeira Luz, para aqueles que o desejam.

Questão: o que é, nesse contexto, da origem cósmica?

A origem cósmica fará com que alguns de vocês vivam um corpo que nada mais tem a ver, que não
tem muito a ver, com o corpo que vocês habitam hoje.
E, sim, vocês devem fazê-lo.

Mas se faz muito bem, como o verão, porque o processo que está acontecendo nada tem a ver,
mesmo, com o processo que foi chamado de morte.

É verdadeiramente, no sentido Bíblico do termo, o que se chama de ressurreição.

Agora, cada consciência será livre, inteiramente, em função de sua Vibração, e não de uma escolha
mental, de aceder em totalidade de consciência a esse corpo de existência, de eternidade, corpo
espiritual o mais elevado, ou permanecer num corpo chamado de carne, ou então ir num corpo astral
para viver outras experiências, sempre na terceira dimensão.

Outros, enfim, escolherão ir numa terceira dimensão de natureza unificada, ou seja, não mais
cortada da Fonte.

Questão: como estar certo de que a escolha feita conscientemente corresponde à escolha da alma?



Então, vamos dizer o seguinte: a partir do momento em que a Vibração está aí, a partir do momento
em que o chacra do coração vibra e gira (você sabe, é o dispositivo que há aí, no meio do peito e
que se coloca a vibrar), não pode haver dúvida.

A única dúvida é o mental que pode dizer: “será que eu vibro ou será que não vibro?”

A escolha não é a escolha do mental, é a escolha da Vibração, é a Vibração que decide.

Você pode dizer: «eu quero ir na Luz», ou «eu quero permanecer aqui» (porque há, também, no caso
inverso, quem diz «não, não, não, eu não quero deixar esse corpo, eu quero prosseguir a Vibração
aqui»), se o coração vibra e bem “macash”, como eles dizem, eles irão no corpo espiritual.
É a Vibração que decide, não é o mental, nem a emoção.

Questão: por que, na origem, houve esta manifestação de Luz invertida?

Não é exatamente assim que se devem apresentar as coisas.
Há entidades específicas que criaram certo modo de manifestação que era a materialidade, ou seja,
a terceira dimensão.

A vida existe desde a primeira dimensão, mas a vida é possível, não em todas as dimensões.

Vocês viverão na quinta dimensão (em todo caso, aqueles que mudarem de oitava de Luz), mas a
quarta dimensão?
Vocês me responderão: «obviamente, ela existe», sim, mas é, a princípio, o que eu chamaria de um
plano intermediário, onde a vida não está normalmente presente.

Entretanto, algumas entidades invadiram esse plano dimensional.

Então, lembrem-se de que Miguel os chamou de Portadores da Luz, primeiro, e, no final, ele os
chamou também de Transmissores da Luz, ele os chamou de Criadores da Luz.

É preciso bem compreender que, a partir do momento em que vocês criam a Luz (porque vocês a
semearam, é claro, porque vocês a despertaram), vocês são responsáveis pelo que criam.

Mas, por vezes, algumas criações necessitam ser insufladas de uma partícula a que chamamos de
alma.

A alma virá então tomar posse, literalmente, da criação, mas nenhuma alma é obrigada a tomar
corpo.
Se ela tomou corpo, é que ela desejou fazer a experiência.

Então, agora, se deixamos as noções históricas de Luz invertidas (creio que Anael terá muitas
coisas a dizer sobre isso), é preciso bem compreender que, em definitivo e em finalidade, o objetivo
da experiência é crescer em Luz.

Muitos seres, muitas almas, muitas Sementes de estrelas pensaram que viver esta privação da
conexão à Fonte era um meio de fazer crescer a Luz ainda mais, e essa é a estrita Verdade.

É nesse sentido que o sofrimento é exaltação da Luz.

Não quero fazer, com isso, do catolicismo romano, é claro, mas é preciso bem compreender que
alguns seres (e, sobretudo, eu diria, a partir da idade média ou da afluência de certas energias, que
foram chamadas depois de «os raios», eram muito específicos – eram o que se chama de raios da
devoção), considerou-se que, para encontrar a harmonia, para encontrar Deus, era necessário
estar no conflito.

Isso é inteiramente aplicável com os dados que vocês têm nos calendários sagrados Mayas.

A resistência, ou seja, os períodos em que você é confrontado a você mesmo, isso permite o quê?
A confrontação permite o atrito.
O atrito permite o Fogo.
O Fogo é Luz e o Fogo faz crescer a Luz que está em você.

Aí está o sentido o mais sagrado da experiência que você viveu nesta dimensão.



Alguns ali estão desde pouco tempo, mas a maior parte das Sementes de estrelas ali está desde
50.000 anos.

Vocês tinham a possibilidade, quaisquer que fossem as leis cármicas às quais estivessem sujeitos,
de sair daí.
Jamais qualquer alma foi empurrada a se encarnar para pagar ou viver um Carma.
É a própria alma que o decide e ninguém mais.

Há Anjos, há Arcanjos, há dirigentes cármicos que orientam os desejos da alma, mas jamais é um
desejo da Fonte querer perdê-los nesta dimensão de Luz invertida.

Mas a Fonte efetivamente compreendeu, e nós todos compreendemos, que era uma experiência
absolutamente extraordinária de lhes permitir viver a Sombra.

Questão: finalmente, não se tem a escolha.

Então, caro amigo, se você não tem a escolha, está bem, quer dizer que você entregou sua vontade
ao Pai ou, se prefere, à Fonte, como o fez o Cristo sobre a cruz.

Não pode haver ressurreição sem crucificação.
Não pode haver crucificação sem transfiguração.
Não pode haver transfiguração sem despertar.
Não pode haver despertar sem acordar.

Eis as cinco iniciações essenciais que passa o ser humano.

Então, se as palavras não os agradam, pode-se substituí-las por outras palavras, porque, aí,
escrevo a história do Cristo e a história da humanidade.

O acordar: o batismo ou despertar, o verdadeiro batismo, o batismo da Luz.

A transfiguração: o encontro de Moisés com Metatron.

Em seguida, a crucificação: «Pai, que sua vontade seja feita».

De fato, Pai é «Abha Elie Elie Lamma Sabactani»: «meu Pai, por que me abandonastes?».

Isso é extremamente importante, obviamente ilustrado, de maneira trágica, pelo sacrifício do Cristo,
mas, entretanto, vocês fazem, todos, em um determinado momento, o sacrifício de sua
materialidade, de sua personalidade.
Não há outras soluções para penetrar o corpo de eternidade ou o corpo de existência.

Vocês não podem penetrar esse corpo vivendo ainda no corpo da personalidade.

É essa escolha que você deverá fazer e que lhe será proposta muito em breve, mas essa escolha
não é uma escolha ligada a decisões.
Isso foi feito, já, numerosos anos atrás.
É a Vibração quem decide.
Ou a Vibração será atração para a eternidade, para a existência, ou sua Vibração será atração
para a materialidade e a personalidade.

Isso se junta às palavras do Cristo: «que lhe seja feito segundo sua Fé».

Questão: há poucas pessoas que têm esse gênero de informações, seguindo esse gênero de
estágio, por exemplo. Isso significa que elas têm um papel especial a desempenhar o que elas são,
de algum modo, maus alunos que devem particularmente subir na Vibração?

De forma alguma, caro amigo.
É preciso bem compreender que as Núpcias Celestes, iniciadas por Miguel, despertaram e
transfiguraram dezenas de milhões de seres humanos sobre o planeta.
Essa é uma estrita Verdade e, ainda, você não recebeu os novos códigos de Luz do Arcanjo
Metatron, que vão chegar em 15 de Agosto.
Isso não quer dizer que é preciso um estágio para chegar a isso, obviamente.

A simples leitura, a simples meditação e recepção das efusões do Espírito Santo, das efusões do



Ultravioleta, das efusões da Fonte, permitem conectar este estado vibratório e esse corpo de
existência com relação ao que se chama, e que foi chamado por Miguel, de Bindu.

Então, eu não sei se você fez a relação, mas Sri Aurobindo: Auro, da Luz, a aurora, a Luz que vem e
Bindu, Bindo, é exatamente a mesma coisa, quer dizer que Sri Aurobindo foi aquele que permitiu, por
sua conexão ao supramental, revela-la ao mundo.

Hoje você não tem necessidade de fazer uma ascese de yoga durante 40 anos, você não tem
necessidade de fazer o pranayama durante 20 anos, você tem simplesmente necessidade de ser.

Ser é o que?
É aceitar a Luz e a Vibração.

Quanto mais e melhor você aceitar o trabalho da Luz em você (que eu chamei de Abraço da Luz),
mais você subirá na Vibração.
Você não tem necessidade de qualquer estágio para isso, porque não é algo que se compre, é algo
que se vive.

Entretanto, eu lhes disse (e creio que Cabeça de Caboche já falou), que é este aspecto de trabalho
pessoal, conectado a certo número de seres humanos, aqui presentes, que vai permitir, de maneira
real, como você o verá progressivamente e à medida do passar dos dias, e como vocês o viverão
todos, a ativação e a preparação da humanidade toda, inteira, para a recepção das chaves
Metatrônicas, do mesmo modo como Miguel revelou ao mundo, através das efusões Micaélicas e
através do trabalho de preparação que toda a humanidade vive durante três horas, queiram ou não.

O problema é que vocês devem estar todos prontos para receber o anúncio feito por Maria, ou
Miriam.
Por que Miriam?
Mi são os mistérios.
Maria, Ma, é a Matriz, é a manifestação.

Maria recebeu da parte do Conclave Arcangélico as chaves, as chaves do Céu e da Terra.

Ela virá, Maria lhes fará um anúncio, após certo número de fenômenos que são chamados de
«advertência».

A advertência é o que?
São os códigos da Luz Metatrônica, é o retorno à Luz reunificada, quer dizer, à verdadeira Luz e não
mais aos paetês e às ilusões desse mundo.

Entretanto, vocês viverão este período de maneira difícil, não em vocês (porque a Luz estará em
vocês, se a aceitam), mas porque haverá, ao nível da humanidade toda, inteira, a confrontação, não
a título individual (como o anunciou o Arcanjo Jofiel, no ano passado), mas, desta vez,
coletivamente, para o conjunto da humanidade, em sua totalidade.

Vocês viverão um período específico em que poderá dizer que, a partir deste outono [primavera no
hemisfério sul], nada mais será como antes.
As coisas se transformam, como vocês dizem, a uma grande velocidade e ainda vocês nada viram.

Miguel bem lhes disse que o período de desconstrução seria máximo após as Núpcias Celestes, e
isso tomará outro giro após 15 de agosto, e ainda outro giro após 29 de setembro deste ano.
Por que vocês crêem que nós lhes damos as datas tão precisas, enquanto que jamais anteriormente
nós podíamos dar datas?
Coloquem-se a questão.

Isso é extremamente importante, porque a única forma que temos, hoje, de lhes provar que isso é
verídico (para vocês que estão aí, obviamente, a Vibração e a Luz falam)...
Para aqueles que lêem essas palavras, qual é a garantia da autenticidade da Luz?
É, obviamente, a Vibração que vivem os milhões de seres humanos sobre o planeta, no momento
das efusões Micaélicas e, também, no momento das Vibrações, que serão levadas a efeito pelo
próprio Senhor Metatron, entre 8 e 15 de agosto.

Isso provocará um movimento de adesão, não ao Cabeça de Caboche [canal Jean-Luc], ele nada
tem a fazer, mas à autenticidade, à originalidade e à probidade do que lhes é transmitido.



É o único modo de fazer a diferença entre as múltiplas luzes invertidas que falam e a verdadeira Luz.

Questão: as Vibrações que se pode sentir (ou não) quando das efusões de energias quotidianas e
as Vibrações sentidas quando se sente a exatidão de uma informação são da mesma natureza?

Então, para a Vibração sentida com relação a uma informação que é exata, primeiro é preciso bem
compreender que a informação que é exata é aquela que está em acordo com você mesmo.
Ela não prejulga a Luz ou a Sombra do que é exato.
Tudo depende de seu ponto de vista.
Essa é, já, uma primeira coisa.

A Vibração lhe dá uma resposta com relação a seu próprio caminho e com relação à sua própria
Verdade.
Essa é a primeira coisa.

Agora, como o disse Miguel, os seres humanos, por toda parte sobre o planeta, conscientizaram e
integraram muito rapidamente todas as Vibrações, tais como foram dadas na ordem de ignição das
12 lâmpadas.

Outros seres humanos estão ainda em gestação e não estão prontos para viver, ainda, pelo
momento, a Vibração.

Agora, é preciso bem compreender que o supramental e, sobretudo, com a associação das chaves
Metatrônicas, vai dar uma potência multiplicada à Luz.

Esta Luz penetra pela cabeça, mas ela não deve permanecer na cabeça, ela deve descer e
percorrer o conjunto do corpo e estabelecer suas fundações ao nível do peito.
Isso vocês já sabem.

Não sentir a Vibração, pelo momento, não é a prova que há malogro, obviamente.

Lembrem-se das palavras do Cristo: «os primeiros serão os últimos».

Os fenômenos de ativação dos corpos de Luz estão presentes junto aos seres que foram os
primeiros, ou seja, desde o ano de 1984, o que fez um arrendamento, entretanto, há seres que não
vivem isso, pelo momento, mas que o viverão no extremo limite, porque eles não podem revelar a
Vibração deles.
Isso não quer dizer que eles estão na Sombra, obviamente, isso quer dizer que, em alguns casos,
talvez se eles revelassem o corpo de existência e a reconexão ao corpo de existência, eles não
poderiam, simplesmente, permanecer vivos, porque a Vibração seria intolerável para o corpo físico.

No entanto, lembrem-se do que eu disse: vocês são as Sementes de Estrelas, isso se associa ao
que disse o Cristo: «vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo»,
obviamente.

Questão: você pode desenvolver o que chama de Sementes de estrelas?

O que eu chamo de Semente de estrelas e o que, em termos New Age, é chamado, eu creio, de Star
Seeds, é algo de extremamente preciso.

Uma Semente de estrela é uma estrela que partiu em universos sombrios, extremamente luminosos
em potencial, mas para o que se chama de estrelas sombrias.

As estrelas sombrias são as estrelas da gestação, são os lugares em que a Luz se desenvolve ao
abrigo da Luz.
Esse é um grande mistério: a Luz se desenvolve ao abrigo da Luz.
É exatamente o que acontece no ventre da mamãe: você está no escuro.
Aliás, isso foi simbolizado em muitos ritos iniciáticos (tanto no antigo Egito como junto àqueles que
vocês chamam de francos-maçons, ou ainda as escolas do Rosa-Cruz), porque o trabalho no
escuro é, obviamente, a primeira obra que vai conduzi-lo à obra branca e à obra vermelha.

Eu creio que vocês já trabalharam, para alguns de vocês, no ano passado, sobre esta obra
alquímica que é extremamente importante.



A Luz apenas pode nascer nas Trevas, não a Luz da Fonte Eterna, mas a revelação da Luz que é
exaltação, que é Fogo e revelação.

É também uma revolução na matéria densa: a matéria foi criada para ser espiritualizada, esse é o
papel do sacrifício do Cristo, é o que vocês acabam de realizar, em total liberdade.

Uma Semente de estrela é uma alma que viajou, porque a chamam de portas dimensionais, que
estão situadas ao nível dos pólos e do intraterra, tomando corredores e mudando de dimensões.

Há seres, sobre a Terra, que vem de dimensões extremamente elevadas e que foram obrigados,
quando da passagem por esta porta dimensional, a deixar um pouco de lado algumas vestes.

Imaginem, por exemplo, que faz muito frio fora, que você quer entrar num restaurante ou algum lugar
onde há um espetáculo, onde faz muito, muito calor, e, bem, você vai tirar o casaco.

Ora, o casaco é sua Luz, e você deixa seu casaco em algum lugar próximo do vestiário, e o
vestiário é o Sol.

Você penetrou uma outra dimensão e, progressivamente e à medida que você penetra as
dimensões, você retira vestes até se encontrar totalmente nu, no mais profundo da densidade.

Você retirou certo número de veículos.
Retiraram de você, você se retirou, literalmente, dos veículos, para poder tomar corpo nesta
densidade.

Agora, vocês são Sementes de estrelas porque esta estrela de onde vocês vêm, esse Sol de onde
vêm, não está perdido.

O sol desta Terra a guardou ao fresco, limpa, e no calor, no sentido próprio como no figurado, aliás,
o momento chegou de reencontrar seu casaco, porque vocês vão sair desta atmosfera
superaquecida onde vocês comeram, onde vocês fizeram a festa, e vocês vão voltar para o lugar
de onde vieram, ou seja, para sua casa e, sua casa não é aqui.

Seu reino não é desse mundo.
Vocês estão sobre esse mundo que vocês percorrem, vocês não são a humanidade que fez desta
Terra.

A humanidade que fez desta Terra partiu, há mais de 300.000 anos.
Eles são, hoje, aqueles que vocês chamam de alguns Anjos e alguns seres de Luz.

Vocês, vocês são as Sementes de estrelas que vieram, como entidades redentoras, permitir à Luz
se manifestar nesta densidade.

Então, eu sei que isso pode chocar algumas de suas concepções, mas, lembrem-se, eu sempre
disse, e outros o disseram ao mesmo tempo em que eu, vocês devem abandonar todas as suas
crenças, quaisquer que sejam.

Vocês não podem penetrar a Luz, vocês não podem penetrar o corpo de existência, o corpo de
eternidade (que ele seja de Luz, que ele seja de Cristal) tendo crenças.

As crença são os laços que os mantêm na Ilusão.

O corpo de existência é um corpo sem crenças, é ser no ser.

É como o disse Miguel, o lugar em que a personalidade não tem mais pé, onde ela não pode existir.

Então, eu sei que o mental vai lhes dizer: «mas é necessário, sobretudo, não destruir a
personalidade».
Mas ela não é destruída, obviamente.
Você não pode lutar contra a personalidade, assim como você não pode lutar contra a Sombra,
porque lutar contra a Sombra é fazer parte da Sombra.

A Luz não luta jamais.
A Luz se instala em sua dimensão.
Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes faz a limpeza pela Luz.



Ele não se opõe à Sombra, ele apresenta a Luz.
Não é de forma alguma a mesma coisa.

Questão: é a personalidade que é um filtro para o acesso à existência?

Não.
A personalidade não obstrui a existência.
A existência é um encontro, são as redescobertas, são as Núpcias, assim como o chamou Miguel,
não por acaso.

Esses Casamentos são Celestes porque eles vêm do Céu.
É a irrupção do supramental.
Vocês podem chamar a isso, se preferem, de Onda Galáctica, assim é mais New Age, é claro, é
mais na moda, mas é a mesma coisa.

É preciso bem compreender que todo ser humano verá isso, ainda que não creia.
Simplesmente os Casamentos Celestes são uma Vibração.

Não se preocupem, pelo momento, em saber se a personalidade é um obstáculo.
A personalidade não é um obstáculo.
O obstáculo são as crenças da personalidade.
Não é de forma alguma a mesma coisa.

Não lhes é solicitado para abandonar a personalidade.
É-lhes solicitado para abandonar-se totalmente à Luz, porque a Luz está aí.

O Arcanjo que diz isso, Anael, não podia dizer assim há dez anos.
Era completamente estúpido dizer «abandonar-se à Luz».
E então, o que acontecia ?
Nada acontecia.

Hoje, acontece, porque há esta pressão da Radiação do Ultravioleta, há o Espírito Santo, há a
energia da Fonte, há o supramental ou a Onda Galáctica, se preferem, que está aí, agora, e que
cria uma pressão em sua densidade.

A personalidade não é um obstáculo, mesmo a personalidade a mais cabeçuda, eu diria.

O mais importante é deixar a Luz e acolhê-la.
É a Luz que faz o trabalho, não vocês.

Enquanto você crê que é você que faz o trabalho, você está no ego.

Compreendam bem que a Luz, ela lhes solicita o abandono, ela lhes solicita, de algum modo, a
fidelidade e é, aliás, a única maneira de verificar se vocês estão prontos, vibratoriamente, para ir
nesse corpo de eternidade.

Todo ser humano o verá após o anúncio feito por Maria, mas isso não quer dizer que todo ser
humano seja capaz de ali se integrar.
O julgamento final é isso, e nada mais.

Questão: por que sentir essas Vibrações sem poder imaginar esta existência?

Mas é preciso, sobretudo, não imaginá-la.
Vocês não estão no imaginário.
O imaginário pertence ao mundo astral.
Vocês estão nos mundos da Criação.
Não é o imaginário.

Isso foi chamado de imaginal.
É o mundo dos arquétipos.

O imaginário é o mundo dos fantasmas.
São dois mundos diferentes.



O imaginário, mesmo se é muito bonito, pertence à 3ª dimensão.
O imaginal pertence ao mundo da Vibração e, portanto, da 5ª dimensão.

A partir do momento em que a Vibração no coração está aí, todo o resto é apenas a agitação
mental.
Nada mais.

Portanto, não há que imaginar.
Não há a querer ver.
Há a vibrar.

A Vibração do coração é a assinatura da Luz.
A Vibração do coração é, para aqueles que estão um pouco mais avançados na Vibração, a
Vibração da lemniscata sagrada e a Vibração que está presente ao nível da fronte corresponde ao
acesso ao corpo de existência, pela reunificação dessas duas Vibrações com o Vajra ou o Bindu,
situado acima da cabeça.
O resto não é absolutamente nada.
Todo o resto são apenas construções.
Vocês têm unicamente que viver isso.

«Buscai o reino dos Céus e o resto lhe será acrescentado».
O reino dos Céus é Vibração, de alta densidade e de alta velocidade.
Nada mais.

Questão: o abandono à Luz é a confiança, o não medo?

É mais do que isso, porque dizer «não medo» significa que o medo é conhecido.

O abandono à Luz confere a Alegria interior.
O abandono à Luz lhes foi ilustrado por numerosos exemplos.

Um dos mais conhecidos, do abandono à Luz, foi a manifestação de vida de Ma Ananda Moyi, que
era o exemplo o mais falado do abandono à Luz.

Quando você se abandona ao abandono da Luz, quando você vive o abraço da Luz, você vive em
Alegria, você penetra o Samadhi da Alegria, você penetra o Samadhi da paz.

Alguns de vocês penetrarão, no momento do anúncio de Maria, ao que foi chamado de Maha
Samadhi, quer dizer, o grande Samadhi, ainda chamado, em linguagem New Age, o estase, ou seja,
os 3 dias de trevas, no momento em que o ser humano estará na Alegria a mais total, e a
catalepsia.
Esse é o abandono total à Luz.

Pelo momento, contentem-se de viver o Samadhi da paz ou o Samadhi da Alegria, é já enorme
poder viver isso.

Então, obviamente, é além do não medo, é além da confiança.
É a Vibração do êxtase.
É o que acontece quando o supramental se difunde em meio ao peito.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas bênçãos.
Eu lhes desejo bom caminho, bom abandono à Luz e lhes digo 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



Meu amigo (a).
Sim, você é meu amigo (a) Eterno (a).

Eu sou sua Alegria, como você é a minha.
Nomeie-me, se isso o encanta.

Nomeie-me A Fonte.
Nomeie-me a Unidade.

Nomeie-me como bem lhe pareça.

Eu, eu o nomeio ‘meu amigo (a)’.

Nós somos ligados de toda a Eternidade pela Liberdade, pela Verdade e pela Luz e, sobretudo, pelo Amor.

Eu o deixei se afastar de mim, mas jamais o deixei.
Eu o deixei viver suas experiências, mas eu o segui.

Eu sou sua Chama, como você é meu Fogo.
Eternamente, estive aí.
Eternamente, estou aí.
Eternamente, estarei aí.

Você é eu, como eu sou você, meu amigo (a).

Que você me chame de Pai ou de Mãe, que você me chame A Fonte, ou que você me nomeie por qualquer
outro nome que queira me dar, isso nada muda ao que eu sou.

Eu velo e supervisiono, em toda Liberdade, seus movimentos, seus vai-e-vem na Eternidade.

Hoje, eu me revelo a você, porque, hoje, é o instante de minha Presença, porque, hoje, é o instante de
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minha Radiância.

Hoje, sua sede de mim me revela a você.
Sua sede do Absoluto me revela a você.

Hoje, eu me desvendo, para que você desvende.
Hoje, eu me apresento, para que você se apresente.

Hoje, meu Amor lhe é adquirido e revelado.
Hoje, nesta humanidade, é a hora de sua Glória e de minha Glória.

Nada poderá jamais apagar ou transmutar a Eternidade do que nos liga, porque o que nos liga é Liberdade,
porque o que nos liga é transparência.

Você quis viver isso, meu amigo (a), meu filho.
Eu lhe permiti isso, não sem reservas, não para lhe provar que você seria acorrentado (a), mas, bem ao

contrário, para lhe provar sua Liberdade.
Então, eu deixei, sem abandoná-lo (a).

***

Eu lhe fiz a promessa de voltar em sua lucidez.
Esse momento é agora.

Esse momento é a hora da Presença revelada.
Esse momento é a hora de nossas redescobertas mesmo nesta densidade.

Meu amigo (a), você me reencontra hoje e eu jamais, oh jamais, o (a) deixei.

O Homem, em seu caminho, quis fazer de mim algo de exterior e de distante, mas sempre estive mais próximo
de seu caminho.

Hoje é o momento, hoje é minha Presença, hoje é sua Presença.

E olhe em sua Presença e você encontrará minha Presença.

Seja simples, porque eu sou simples.
Seja alegre, porque eu sou a Alegria.
Seja a dança, porque eu sou a dança.
Seja a criança, porque eu sou infância.

Meu amigo (a), meu amado (a), sua Alegria é revelação de minha Presença.

Nenhum obstáculo pode alterar o Amor que nos une.
Nenhuma guerra pode perturbar a Paz de nossas redescobertas.

Comigo e em você, você não conhecerá mais a fome, a sede, a doença, a desarmonia, porque eu sou a água
que nutre, eu sou a Terra que nutre, eu sou a harmonia que o harmoniza, eu sou a saúde do seu Estado de Ser.

Meu amigo (a), meu amado (a), você sente o sopro da minha Presença?
Da minha Radiância?

***

Eu sou sua Fonte.
Você é minha Alegria.

Nenhum obstáculo pode se opor ao instante de minha Presença.
Nenhum limite pode me limitar.



Nenhum freio pode nos impedir de nos reencontrar.

Meu amigo (a), meu amado (a), em você está minha Alegria, em você está minhaPresença, em você está
o Eterno, em você está a Unidade.

O medo não é obra minha.
O medo não é minha criação.

Meu amigo (a), meu amado (a), eu o criei perfeito (a), como eu sou perfeito, eu o criei sem Sombra, porque eu
sou sem Sombra.

Você é sem Sombra, você é perfeito (a).

Somente a distância que você acreditou poder colocar entre eu e você o fez crer em coisas inacreditáveis às
quais você se jogou.

Hoje, eu lhe proponho o jogo de nossas redescobertas.
Isso é mais do que um jogo; isso é fato, isso é Fogo, isso é calor.

Meu amado (a), meu amigo (a), em você está a totalidade do que eu sou, em você está a totalidade da Luz.

Pelo momento, você não percebe completamente, porque isso lhe parece tão belo.
E, no entanto, isso é tão verdadeiro.

Aceite o presente de minha Presença e de minha Radiância e nunca mais você sofrerá, e nunca mais você
experimentará a falta, porque eu sou a Plenitude, eu sou oCoração, eu sou a Essência, eu sou sua Fonte.

Meu amigo (a), meu amado (a), esteja na Paz; eu estou aí.

Nada pode advir à sua Essência, porque você é Essência.

Você não é o que você crê.
Você não é limitado (a), porque eu sou ilimitado e eu o criei ilimitado (a).

Você quis se limitar, mas mesmo nos limites que você se fixou nesse quadro, eu conservei para você sua não
limitação, porque você é meu amigo (a) e meu amado (a).

Hoje eu lhe peço, se você o quer, viver em minha Presença, acolhendo-me em seu Templo Interior.

Minha presença está aí, para você, então, revele-a.

Você sente esse Fogo que se acende em você?
Então, deixe crescer a chama, você é assim, meu amigo (a), meu amado (a).

Eu o amo.
Isso é simplicidade.

Isso é música.
Isso é dança.
Isso é Alegria.

Há apenas a Alegria.
Há apenas a Luz.

Há apenas você e eu.

Seja abençoado (a), meu amigo (a), meu amado (a).

Acolha-me, como eu o(a) acolho.
Eu o amo.
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem-vindos, Mestres da Luz.

Eu venho a vocês, acompanhado da ronda sétupla dos Arcanjos.

Neste período especial que vocês vivem, prévio a meu retorno e a meus anúncios entre vocês, eu lhes peço honrar a Presença e a
Radiância de nossa sétupla Presença, através da efusão que vamos realizar.

Primeiramente, recebam nossas bênçãos as mais calorosas por terem acolhido, por terem retransmitido e por terem aceitado viver
esses Casamentos que vão lhes permitir reencontrar sua Inteireza, sua Unidade, sua conexão e sua Verdade.

Vocês entram, doravante, neste período da nova construção, da construção da confiança, da construção da Verdade, da construção de
sua Embarcação de Luz.

Mesmo em sua densidade, vocês vão criar, vocês vão construir sua eternidade, através da ignição de suas lâmpadas.

Vocês vão penetrar, em lucidez e em Unidade, seu Estado de Ser, sua Eternidade.

Vocês vão reencontrar seu corpo de Luz, esse corpo sem costuras, esse corpo imortal, anunciado pelo fiel São João.

Nesse momento mesmo vocês constroem, em vocês, mesmo em suas estruturas sutis, a agregação das partículas do Ultravioleta, ou
partículas adamantinas, abrangendo o conjunto de suas estruturas, o conjunto de seu corpo, desta película de Luz hexagonal que lhes

permitirá, no momento vindo, ousar ir, ousar se juntar ao que vocês foram privados desde tanto e tanto tempo.

Vocês são, vocês, aqui, e por toda parte sobre esta Terra, os pioneiros da Luz.

Sua responsabilidade com relação à Luz é um compromisso, o compromisso de uma vida, o compromisso de uma eternidade
passada nesta densidade, a fim de permitir o estabelecimento do reino absoluto da Luz do Cristo e da Unidade.

Vocês se religam com os mais belos dias da Criação de um mundo magnífico, à sua origem, a Atlântida.

Vocês reproduzem, hoje, em uma oitava superior e definitiva, o templo da Verdade, o templo da Unidade, assim como eu o anunciei
quando da última efusão da ignição da décima segunda lâmpada.

Os povos do Intraterra, os povos Extraterrestres implicados em seu desenvolvimento, assim como os povos Ultraterrestres, estão
reunidos em um lugar preciso deste planeta, para festejar o que vocês vivem e para reativar, mesmo nas grelhas magnéticas deste

planeta, a possibilidade de associarem a esta dimensão na qual vocês vivem, num futuro agora extremamente próximo, os códigos de
Luz novos da humanidade.

Nós saudamos em vocês a honestidade, nós saudamos em vocês a humildade, isso faz de vocês seres a caminho para sua Unidade,
a caminho para sua revelação.

A confiança para com a Luz que nós veiculamos, nós, Conclave, deve ser absoluta.

Vocês estão, individual e coletivamente, sob nossa proteção.

Vocês são, individual e coletivamente, os Criadores da nova Cidade, da nova Terra.

Confiem-se à Luz, confiem-se ao Sol, porque é nela e nele que se encontram a Verdade, a Unidade, a paz e a serenidade.

Mais do que nunca, através do que vocês realizaram, e também do que resta a realizar, vocês devem permanecer alinhados em sua
Verdade, em humildade e em grandeza.

Deixem agir em vocês a Luz da Verdade.

Deixem agir em vocês a ronda Arcangélica, a fim de poder acolher a Vibração e o Verbo de Maria, Rainha dos Céus, e da Terra,
quando chegar a hora.

Sua vida, a título individual e coletivo, se encherá e se enche já de Luz, de Verdade, de Alegria e de eternidade.

Tenham-se prontos para acolher e para fazer frutificar os novos códigos de Luz que lhes serão transmitidos dentro de muito pouco
tempo.

Esses códigos de Luz propiciarão em vocês um impulso novo, um rejuvenescimento de suas estruturas, um despojamento de tudo o
que deve ser eliminado.
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Aceitem isso.

Os canais, mesmo em suas estruturas físicas e sutis, preparam-se ativamente para lhes permitir acolher, nos novos códigos da Luz, o
seu veículo de eternidade.

Toda resistência seria obstrução.

Todo abandono é Alegria das revelações e Alegria suprema.

Nesta Alegria nada, nem ninguém, podem enganá-los.

Doravante, sua estrada está traçada mesmo na Verdade, mesmo na Unidade.

Resta-lhes, bem amados Criadores da Luz, acolher em vocês, totalmente, a potência das cinco novas Vibrações ligadas aos cinco
novos códigos de Luz.

Essas cinco novas Vibrações, ativadas, reativadas, durante o período dos Casamentos Celestes, ativar-se-ão em uma nova faixa da
humanidade, no dia 15 de agosto e no dia 29 de setembro.

Os momentos que vocês vivem, assim como já disse, são momentos únicos na história da humanidade.

Cabe-lhes, a vocês todos, aqui presentes, e em outros lugares, tomar parte do que é da ordem da Luz.

Vocês querem se juntar à Luz?

Vocês querem ser Luz?

Vocês querem viver na Alegria?

Vocês querem se juntar à eternidade?

Se sua resposta for “sim”, então, deem um passo para nós e, então, nós abriremos as comportas das nossas Radiações, da nossa
Radiação sétupla, na sua corporeidade.

Isso permitirá a agregação, mesmo na sua densidade, das partículas supralumínicas denominadas Ultravioleta, ou, ainda, partículas
Adamantinas.

Isso representa a primeira ponte, a primeira construção lançada entre sua dimensão dissociada e nossas dimensões Luminosas.

Esse trabalho, nós o realizamos com vocês, como vocês o realizam conosco.

Nós somos partes integrantes da mesma ascensão, da mesma revelação.

Hoje, através da construção de consciência unificada para a qual vocês estão a caminho, nós insuflamos, e nós insuflaremos de
maneira muito mais presente e muito mais forte, a tripla Radiação em suas estruturas: Radiação do Ultravioleta, Radiação da Fonte e

Radiação do Espírito Santo, a fim de realizar o milagre do Três em Um e do Um em Três.

Assim, bem amados filhos da Luz, Transmissores da Luz, Criadores da Luz, eu lhes peço, agora, para acolher no seu Templo Interior,
na sua Eternidade, a Radiação sétupla da ronda Arcangélica.

E isso é agora.

E assim é.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Luz, bem amados filhos da Lei de Um, eu me dirijo a vocês, coletivamente, e não individualmente, porque a
Unidade nova que vocês vão criar assinala, de maneira indestrutível, sua Aliança nova com a Fonte Una e com a Verdade.

As Ilusões caem em vocês, e ao redor de vocês, e elas cairão de maneira cada vez mais forte.

Não se apeguem ao tumulto do mundo.

Não se apeguem aos medos que são semeados na humanidade.

Vocês são os pioneiros, vocês são os iluminadores.

A Luz vem despertá-los, revelá-los e acolhê-los.

O que pode acontecer em meio à Luz?

Então, acolham.

... Efusão de energia...

A hora é majestosa porque vocês são majestosos.

A hora é para a Luz, porque vocês são a Luz.



A hora é para a Unidade, porque vocês são a Unidade.

Esses momentos estão inscritos, de toda eternidade.

Eles despertam em vocês a promessa e o juramento.

Eles despertam em vocês a paz, a Unidade, a fraternidade e a humildade.

Vocês são dignos de acolher a Luz.

Nenhuma Sombra pode resistir à Luz.

Esta é uma Verdade absoluta e total.

Quando o momento chegar (e o momento chegou), então, a Luz se estende, se revela e se impacta nesta densidade dissociada na
qual vocês vivem.

A Luz é confiança, a Luz é eternidade, a Luz é a grande consoladora, a Luz é, enfim, a própria Vibração do Amor.

A Luz vem, a Luz é.

Cabe-lhes acolher a Essência e os frutos.

Cabe-lhes abrir sua porta para a vinda da Luz.

Esta Vibração criada, em vocês, a Vibração quíntupla das cinco novas Vibrações espirituais se ativam, hoje, no homem, a fim de lhe
permitir ser restituídos em sua herança, em sua Divindade, em sua Verdade e em sua Unidade.

E isso é agora.

Vocês conhecem o calendário de maneira extremamente precisa porque, hoje, a Luz está próxima, muito próxima de sua dimensão.

Assim, a adequação da Luz com sua dimensão faz com que o tempo possa ser medido e contado, em termos Terrestres, de maneira
extremamente precisa e extremamente minuciosa.

Aliás, como lhes disse o grande Comandante, Omraam Mikaël, isso assinala a total Verdade e integridade do que nós lhes
transmitiremos e já transmitimos.

Não pode ser de outro modo.

A Luz cria seu próprio calendário, seu próprio desenrolar, em sua densidade, nesse tempo e neste espaço chamado de Terra.

Bem amados filhos da Luz, o Conclave se junta a mim, doravante e a cada dia, durante a faixa horária atribuída, segundo o lugar em
que vocês estão, a vim de regá-los, literalmente, de fornecer à sua sede de Luz, uma Luz superabundante, Luz de Alegria, Luz de

Verdade, Luz de autenticidade.

Acolham.

... Efusão de energia ...

Não abriremos, agora, espaço de perguntas.

Vou deixá-los viver na Radiação e na Vibração, no acolhimento, na simplicidade.

Permaneçam voltados em seu ser interior, para ali encontrar o veículo de eternidade.

O despertar, a hora do despertar, de seu despertar, soou.

As trombetas a anunciam, a vibração a anuncia.

Nada do que foi escondido lhes será ainda escondido.

O Conclave, e eu mesmo, lhes transmitimos nosso Amor e nossa fidelidade, para a glória da Fonte Uma, para a glória da Luz, para a
glória da Unidade.

Que assim seja.

E assim é.

Eu saúdo, em vocês, as Sementes de estrelas, eu saúdo, em vocês, a Luz.

Nós contamos com vocês.

Eu lhes digo até breve.

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



************
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**SAINDO DA ILUSÃO 55**

“Muitas vezes foi dito que a Luz é Inteligência Suprema, sim, isso é verdadeiro porque a Luz que não é refletida, a
Luz autêntica, a Luz que não é falsificada põe em ordem, desconstrói o que deve sê-lo e organiza de novo, de

maneira ordenada, e de maneira conectada, a filiação à sua Essência e à sua Fonte.”

ÁUDIOS mp3 ORIGINAIS (Parte 1 e Parte 2):
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-27-p1.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-27-p2.mp3

 Eu sou ANAEL, Arcanjo, o Emissor da Radiação do planeta Vênus.
Bem amados Filhos da Luz, Filhos da Unidade, Sementes de estrelas, Criadores de Luz, recebam as minhas

Bênçãos, recebam a minha Radiância em meio às suas estruturas.
Os mundos da Luz são os mundos do agenciamento, os mundos da Vibração e os mundos da cor.

A cor é forma, a cor é Vibração.
A Vibração é Luz, mas todas as Luzes não são Vibrações.

Assim, pouco a pouco, revelam-se em vocês as codificações Vibratórias da Luz não alterada.
Nós, Arcanjos, tendo presidido a criação desta Dimensão, em tempos imemoriais (tendo de confiar esta esfera
de vida a seres evoluídos que assumiram o encargo da criação da vida nas oitavas inferiores da manifestação),

nós retornamos hoje a vocês a fim de esclarecer-lhes e revelar-lhes, em meio mesmo às suas estruturas, a
potência e a Radiação da Vibração de Luz.

Ativa-se em vocês, e para toda a humanidade, uma série de manifestações e de potenciais novos, estando
diretamente conectados com a sua reconexão em meio à Essência, em meio à Verdade, e me meio à Fonte.
A FONTE Unitária, Pai / Mãe, é aquela que permite, literalmente, a vida de vocês e, no entanto, no caminho da

experiência desta vida, vocês se romperam voluntariamente a fim de permitir, em vocês, secretamente, na
alcova do seu peito, fazer frutificar a Luz.

A Vibração revela, hoje, na superfície do seu mundo, pelos fenômenos chamados, pelo Arcanjo MIGUEL, de
“desconstrução”, uma modificação do agenciamento e de formas de vida.

Essas modificações do agenciamento e de formas de vida consistem em moldar e em polir o que deve sê-lo, a
fim de que a Luz se revele, em sua majestade e potência, mesmo em meio a esta densidade.

Dessa maneira, uma nova vida vai aparecer, e já apareceu, no Interior, mas deve agora manifestar-se no
exterior.

Para isso, uma série de Vibrações novas, cinco novas Vibrações ligadas à autenticidade da Luz (não mais
espelhada, mas diretamente) vão lhes permitir se sustentar e alçar voo, pois se trata realmente de um voo, não
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abandonando esta Terra, mas transmutando-a, possibilitando, a ela também, revelar o seu potencial de Luz.
Nisso, MIGUEL os chamou de Criadores, de Transmissores, de Portadores da Luz.

Da fase de criaturas, vocês se tornam Criadores.
Isso é importante.

Há mudança de ponto de vista, mudança da consciência em meio a uma nova Verdade, muito maior do que
aquela na qual vocês vivem.

***

Eu sou o Arcanjo da relação, aquele que permite, em meio mesmo ao seu plano e em todos os planos,
estabelecer ressonâncias.

Essas ressonâncias que não serão mais ligações, mas colocadas no Amor.
O que vocês construíram nesta Dimensão, através dos vínculos (seja no nível das famílias, seja no nível das

religiões, seja no nível das crenças), contribuiu para que Luz fosse encoberta, desviada.
Hoje, vocês devem passar da ligação à ressonância, vocês devem passar da condição de prisioneiros à

condição de seres livres.
A questão é: vocês querem ser livres?

Então, se a resposta for “sim”, vocês devem estar prontos para sacrificar, no sentido mais nobre, o que fez o
seu passado, o que fez a sua vida, até agora.

Vocês devem voltar-se inteiramente para a Luz, mas não unicamente se voltar, mas avançar e ir para Ela.
Ir para Ela não pode ocorrer se, em vocês, existirem densidades pertencentes a esta Dimensão que são

ligações e freios ao voo de vocês.
Vocês devem optar pela Vibração escolhida por vocês, ali onde vocês devem ir.

Compreendam bem, queridos seres de Luz, que, durante todo esse tempo, vocês estiveram livres em meio
mesmo à sua prisão, mas, hoje, a própria prisão não existe mais.

Assim, o pássaro que viveu na gaiola não pode conceber que a gaiola não existe e, no entanto, é o que está
prestes a ser revelado aos seus olhos espantados e que irá se revelar, cada vez mais, não aos seus olhos,

mas em meio mesmo às Vibrações da Essência e da Fonte, despertando e se revelando em vocês.
Conforme a FONTE lhes disse, vocês despertam para a sua verdadeira identidade que não é aquela que vocês

acreditam ser.
A identidade limitada que vocês percorreram deve desaparecer a fim de dar o lugar à ilimitada, a fim de dar o

lugar à Verdade.
As verdades nas quais vocês acreditaram pelo passado, as verdades às quais vocês aderiram referentes à sua
história, referentes às certezas, aos contextos da vida de vocês, vão estilhaçar-se, não para a destruição, mas

para a liberação.
Nada disso deve assustá-los.

Assim como MIGUEL repetiu longamente a vocês, a partir do momento em que vocês estabelecem uma
relação privada de contatos com as outras Dimensões, vocês se revelam a vocês mesmos e vocês permitem
ao outro liberar-se e livrar-se das ligações nas quais vocês o mantiveram, a fim de trabalharem, juntos, para e

pela Luz.
O espelho, a falsificação da Luz, fica doravante exposto.

Pouco a pouco, vocês irão penetrar em meio ao seu veículo de Eternidade, denominado corpo de Estado de
Ser.

Este corpo de Estado de Ser é um veículo da mais pura Luz, sem Sombra, sem mácula.
Este veículo de Estado de Ser apresenta diferentes aspectos, diferentes dimensões.

O veículo de Estado de Ser é aquele que irá entrar em conjunção no período anterior à translação dimensional.

***

Nesse momento, vocês vivem o aprendizado.
Aonde vocês querem ir?

Para a densidade mais pesada ou para a densidade mais leve?
Então, como vocês querem ir para a leveza se vocês mantiverem, em vocês, o peso, os apegos e os

relacionamentos que são Sombras do seu passado e que os impedem de encontrar a Eternidade do Estado
de Ser, em meio mesmo ao Eterno Presente?

Do que vocês podem ter medo?
O Estado de Ser, esse corpo de Eternidade que lhes é prometido, espera por vocês há muito tempo.

Vocês o deixaram, como um hábito.
Ele esperava por vocês.



Hoje, é isso que vocês encontram novamente.
Evidentemente, esta reconexão pode firmar, em vocês, uma série de processos denominados resistências.

A resistência é atrito, a resistência é o que provoca uma reação, a resistência é o que existe na sua consciência
nova e na sua consciência antiga.

Vocês não podem continuar com a consciência antiga e com a consciência nova.
Foi proposta a vocês, pela própria consciência, a capacidade para explorar, para viver, para escolher.

A consciência nova nada tem a ver com os seus hábitos passados.
A consciência nova é pura Vibração, Vibração da Luz autêntica e não desviada pelo corpo da personalidade.

Essas cinco novas frequência se revelam a vocês.
Elas entram em ressonância, em meio mesmo às suas estruturas.

Vocês viveram uma abordagem durante as Núpcias Celestes.
Pouco a pouco, gradualmente e à medida que a gestação e a Graça fizerem a junção, em vocês, das

Vibrações das novas chaves Metatrônicas, vocês poderão entrar em ressonância harmônica com esse corpo
de Estado de Ser.

Alguns de vocês já vivem isso por intermédio da relação.
Sendo o Arcanjo da relação, eu sou aquele que, pela Vibração Rosa ligada ao Cordão Celeste, constrói em
vocês a Eternidade, constrói em vocês a ponte denominada Antakarana entre a sua personalidade, no seu

corpo, e o seu Estado de Ser, no seu corpo.
É isso que vocês vivem hoje, que vocês tecem e constroem.

Vocês tecem e constroem esta Promessa da Eternidade.
Isso é agora.

Observem, em vocês, as resistências, mas não há o que fazer dessas resistências.
Os acontecimentos que ocorrem na vida de vocês, sejam eles quais forem, algumas vezes com força e

violência, não são manifestações da Sombra, mas, sim, manifestações da Luz.

***

A Luz nada tem a ver com o passado, a Luz nada tem a ver com a Sombra, a Luz nada tem a ver com as suas
crenças, a Luz nada tem a ver com as suas certezas, pois ela própria é certeza, e esta certeza, esta evidência,

existindo em meio à Eternidade e o Estado de Ser, não pode, de forma alguma, opor-se à personalidade.
O que se opõe é do domínio da personalidade.

O que é acrescentado e o que é colocado na Luz são do domínio do Estado de Ser.
Dois domínios, duas Vibrações, duas Dimensões totalmente opostas: uma é Essência e Fonte, a outra é

Nascimento e Sombra.
As duas, no entanto, participam da mesma finalidade.

A Eternidade (Estar no Ser) é o caminho oferecido a vocês.
Vocês não podem Estar no Ser e ter.

O que é ter?
Ter é o que se deixa ver.

No Estado de Ser, nada há para ver, nada há para julgar, há o Ser, há a Presença.
A Presença é significante, a Presença é Eterna.

Em meio à personalidade há o efêmero e a Ilusão.
Tudo em que vocês creem deve ser espanado, colocado na Luz, a fim de que a Sombra não possa existir em

meio mesmo à sua estrutura.
Vocês estão a caminho, através desta conexão, através deste Antakarana, da colocação em conjunção do

Estado de Ser com a personalidade.
Isso está sendo construído.

A sua consciência viaja, mesmo se vocês não tiverem consciência disso, entre o Estado de Ser e a
personalidade, e a viagem de um ao outro, que não é ainda conjunção, reflete-se em vocês pelas dúvidas,
pelas interrogações, mas as dúvidas e as interrogações não vêm do Estado de Ser, mas da personalidade.

O mental, os pensamentos, vão perturbar o que está vindo, mas isso não tem importância, isso é jogo e vocês
não são o jogo, vocês são os atores, o que não é a mesma coisa.
Vocês são os Criadores da sua criatura, isso é perfeitamente real.

Ao abandonar o seu corpo de Estado de Ser, vocês condensaram e cristalizaram a personalidade.
A matriz que vocês criaram tornou-se possível pelos Criadores situados em Dimensões muito mais etéreas do

que a de vocês, além mesmo do veículo de Estado de Ser, nos veículos da Unidade.
Os veículos da Unidade fazem parte de Dimensões muito mais elevadas do que o veículo de Estado de Ser.
Os veículos da Unidade são veículos que assentam no nível das Rodas nas Rodas e no nível dos Triângulos.



 Isso os remete inexoravelmente a dois sistemas solares extremamente precisos, Órion e Sírius, Fonte das
Fontes, Fonte na qual se espelha a Fonte, não deformada pelo espelho.

O espelho do seu mundo é reversão, reversão da Luz, e vocês mesmos devem viver a reversão.
Isso está em andamento.

A Luz se revela, pela sua linhagem ela vai iluminar e dissolver os vínculos, para substituí-los pela relação.

***

Eu sou o Arcanjo da relação, eu sou aquele que instala a conexão.
A conexão é Vibração, a conexão é Amor.

O vínculo é posse, o vínculo é aniquilação da sua Liberdade.
A conexão é Liberdade e libertária.

Vocês têm a possibilidade de alcançar a Vibração.
Vocês são Vibração.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem no mundo da Vibração, vocês percebem, na sua Eternidade,
outra coisa que no que vocês acreditavam anteriormente.

A liberação é Liberdade.
O apego a esta Dimensão, que vocês precisam entretanto transmutar, é aberração e, no entanto, a aberração

tornou-se possível, manifestada e conscientizada, a fim de espiritualizar.
Nada é inútil, nada é em vão.

Contudo, a consciência deve ser polarizada.
A polarização é atração, atração para a densidade ou atração para a leveza, segundo a escolha de vocês,

segundo a Vibração de vocês.
É isso que vocês vivem agora e neste período.

A Luz está se revelando.
A colocação em ressonância do Supramental com o mental tornou-se possível pela relação e pela Vibração.

É isso que vocês constroem agora.
Eis as poucas palavras essenciais que a Vibração devia trazer a fim de ressoar, em vocês, a relação, e entrar

em relação com a ressonância.
Eu voltarei, de maneira não vibratória, depois do almoço de vocês, a fim de responder às suas perguntas.

Lembrem-se de que a Luz é resposta.
Muitas vezes foi dito que a Luz é Inteligência Suprema, sim, isso é verdadeiro porque a Luz que não é refletida,
a Luz autêntica, a Luz que não é falsificada põe em ordem, desconstrói o que deve sê-lo e organiza de novo,

de maneira ordenada, e de maneira conectada, a filiação à sua Essência e à sua Fonte.
O sentido da revelação, o sentido do desvendamento é aqui e não em outros lugares.

***

Bem amadas criaturas e Criadores de Luz, eu os remeto, agora, aos seus espaços interiores.
Jamais se esqueçam de que a Luz está conectada.

Viver a Luz, no seu peito, para não exteriorizá-la, para não manifestá-la, pertence à armadilha da personalidade.
Uma vez encontrado o Estado de Ser, este Estado de Ser deve ser manifestado no mundo.

Nesse sentido, vocês são os Portadores e os Transmissores da Luz.
O paradoxo, que não é um, é que “Quanto mais vocês encontrarem a Luz, quanto mais vocês se conectarem

com a Luz, mais vocês são necessariamente, e por função, obrigados a irradiar e a emitir esta Luz.
Se a Luz se esconder e não sair do seu ser interior, isso é devido à personalidade que dela se apropria e que,

novamente, inverte a Luz e entra na falsificação.
A personalidade é o agente da falsificação.

O Estado de Ser é o agente da Radiação e da revelação.
Entendam isso porque isso é fundamental.”

Bem amadas criaturas e Criadores, eu lhes transmito a minha Radiação e eu lhes digo até dentre de alguns
instantes, para dar prosseguimento.

Eu os abençoo na Eternidade, eu os abençoo na relação, eu os abençoo em Vibrações.
O Conclave dirige a vocês todo o seu Amor.

************
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**SAINDO DA ILUSÃO 54**

“Muitos seres humanos, no decorrer dos últimos vinte anos, não perceberam que havia uma diferença
essencial entre a Luz astral e a Luz do Supramental. A Luz astral é bonita de se ver, ela pode provocar

emoções (e ela é feita para isso), a emoção, por sua vez, gera uma Vibração. Mas a gama de Vibrações
oriunda do astral absolutamente nada tem a ver com a gama de Vibrações oriunda do Supramental, ou

seja, situada além da 4ª Dimensão que vocês chamam de 5ª Dimensão. Entretanto, a totalidade dos seres
humanos não teve acesso, até agora, a essas Dimensões unificadas, e muitos seres humanos tomaram o

reflexo como sendo a Verdade.”

Pergunta: poderia desenvolver sobre o planeta Vênus?

O planeta Vênus é um tema vasto, haveria muito a dizer sobre a história deste planeta.
É preciso então especificar a esfera da intervenção que vocês gostariam que eu falasse.

***

Pergunta: qual é a sua relação com este planeta?

A relação que eu tenho com Vênus é a mesma daquela que RAM, o Mestre RAM, tem com Vênus.
Vênus está ligado ao Amor, no sentido incondicional, à Vibração do Coração e à Vibração do Ar.

Assim, então, o Ar é a relação.
Como vocês sabem, mesmo em meio à sua Dimensão a Vibração se propaga, antes de tudo, pela presença

do Ar.
O Ar suporta e conduz a Vibração.

Dessa maneira, então, o planeta Vênus, em meio ao seu mundo, com as sete Vibrações planetárias às quais
vocês são submetidos, permite construir em vocês uma série de elementos pondo em prática, de maneira

organizada estruturalmente e organizada segundo as leis, os seus constituintes elementares, tais como vocês
os conhecem.

O planeta Vênus, associado ao Ar, os põe em relação com o Coração e lhes permite experimentar a relação
através da Vibração, e não através da ferramenta mental ou intelectual.

Agora, seria cansativo entrar na própria história de Vênus.
Vênus nem sempre foi um planeta, Vênus teve um movimento particularmente caótico em meio à sua história,

em meio à humanidade.
Vênus é aquele que foi chamado de “estrela da manhã”, mas também de “estrela da noite”.

A estrela da manhã é aquela que corresponde à Luz.
O Portador da Luz, tal como foi inicialmente denominado, Lúcifer, vindo também de Vênus.

ANAEL - 27 de julho de 2009 - Parte 2

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-JxzesP8Y5tA/UwXM8F6KCdI/AAAAAAAAEKs/sWZ0pc-iwMY/s1600/000+Anael+-+27.07.2009+-+parte+2.JPG


Eu não quero dizer assim que ele é um habitante de Vênus, mas que a sua filiação e a sua radiação estão
diretamente ligadas a Vênus.

Vênus, antes de ser o planeta que vocês conhecem (e que é o único planeta do seu Sistema Solar, eu os
lembro disso, que gira ao contrário dos outros planetas, no nível do seu Céu) nem sempre esteve nesta

atribuição Vibratória e de relação.
Vênus tem uma história extremamente complexa.

Ela está associada, evidentemente, a algumas Vibrações específicas que estão profundamente inscritas, em
meio aos seus arquétipos, e em meio aos seus arquétipos mais arcaicos existentes nesta humanidade.

***

Pergunta: há sinais indicando que encontramos o nosso veículo multidimensional?

Os primeiros sinais ocorrem sob a forma de sonhos.
Há fenômenos de estranheza, vivenciados durante certos sonhos significantes, que os conectam com o seu

veículo de Estado de Ser.
Entretanto, não existem sinais característicos exceto aqueles da própria consciência capaz de se transferir em

meio a este corpo de Estado de Ser.
Há, dito de outra forma, uma série de marcadores que se manifestam no nível dos sonhos e no nível de

algumas reminiscências de sonhos, mas, no entanto, no nível do corpo físico, existem primícias Vibratórias que
foram perfeitamente descritas pelo Arcanjo MIGUEL.

Contudo, conhecer a existência desse corpo de Estado de Ser não é a mesma coisa que vivê-lo.
Há, efetivamente, o que vocês chamam de sinais, mas os sinais não são a Verdade do que é vivenciado, eles

são o anúncio e a prefiguração.

***

Pergunta: ao que corresponde a profusão de sonhos que eu vivo?

Os sonhos, de uma maneira ou de outra, são, de qualquer modo, um acesso a outras Verdades.
Essas outras Verdades são várias.

Existem tanto Verdades como Dimensões.
O seu Espírito e a sua consciência abrem-se a outras Dimensões, então é normal que vocês estejam

presentes em uma série de elementos durante a sua vida noturna.
Isso participa de um mecanismo específico que é a saída do sonho que vocês vivem.

O sonho que vocês vivem corresponde à personalidade que vocês habitam.
A Verdade está além desta personalidade.

Enquanto vocês estiverem identificados com esta personalidade, com esta dimensão física, com este corpo
físico, com as suas aspirações, vocês não estão, e vocês não podem estar, no Estado de Ser.

Assim, as civilizações tradicionais, tais como vocês as nomeiam neste mundo, definiram perfeitamente este
momento do sonho.

Vocês vivem o sonho, a Verdade está em outros lugares do que no sonho no qual vocês projetaram a sua
consciência.

Vocês tanto aderiram, tanto cristalizaram os seus pensamentos, as suas ideias e as suas aspirações, em meio
a esta densidade particular denominada 3ª Dimensão Dissociada (3DD), que vocês chegaram a crer e a aderir
ao fato de que essa era a única realidade, enquanto que a sua consciência sabia pertinentemente que o que

vocês vivem é realmente, no sentido arquetípico, um sonho, ou seja, uma Ilusão, como lhes passaram os
ensinamentos, tanto orientais como xamânicos.

O sonho, neste período específico, é, antes de tudo, significação e significado, ou seja, o sonho vai remetê-los
a vocês mesmos, em suas diferentes e diversas facetas.

Há, através do sonho, por vezes fenômeno de incorporação, por vezes fenômeno de eliminação.
O sonho também pode refletir as suas preocupações do sonho que vocês vivem quando vocês estão no

despertar e na vigília.
Entretanto, o sonho é diferente.

Muitos seres humanos sonham coisas profundamente diferentes.
Atualmente, esses sonhos correspondem a uma colocação em ressonância, de um lado, a sua personalidade

e, do outro lado, o corpo de estado de Ser que induz então uma série, efetivamente, de eliminações, de
transformações e de colocações em ressonância específicas que jamais existiram anteriormente.

***

Pergunta: você disse que Vênus tinha um movimento inverso de rotação, mas, aos nossos olhos,



esse não é o caso. Você fala de um movimento interiorizado?

Não, eu falo de um movimento exteriorizado, aquele que vocês podem ver mesmo em meio à sua Ilusão, ou
seja, à sua verdade.

O planeta Vênus é retrógrado na maior parte do tempo, o que significa dizer que ele não gira no mesmo sentido
que os outros planetas.

A retrogradação aparente, a retrogradação real observável, não do ponto de vista da Terra, mas do ponto de
vista de um observador situando-se fora do Sistema Solar, mostra que este planeta gira no sentido inverso dos

outros planetas.
Entretanto, pelas rotações alternadas e pelas forças de Coriolis que se apresentam, é possível que este
planeta se manifeste, aos seus olhos de terráqueos, como anterógrado (que se move ou se estende para

frente), mas isso não corresponde à maior parte do seu circuito.

***

Pergunta: em Vênus há habitantes de forma humanoide?

Se vocês tomarem as linhagens que eu qualificaria de evolutivas (pois existem linhagens não evolutivas,
evidentemente), as entidades presentes no interior do planeta Vênus pertencem a diferentes mundos.

Algumas vêm essencialmente de povos que vocês chamariam de mamíferos anfíbios (mas que são, de fato,
seres muito mais evoluídos do que a raça ou as raças humanoides) que chamamos de Delfinoides.

Entretanto, há também, e do mesmo modo que sobre a Terra no nível dos seus mundos interiores, povos
pertencentes a raças evoluídas Humanoides denominados Arcturianos.

Outros povos também estão presentes a título de observadores.
Vênus é um retransmissor para as forças da Luz que vêm de Dimensões extremamente elevadas.

É preciso compreender que o que vocês chamam de Humanoides, em meio à sua densidade, corresponde a
uma linhagem evolutiva específica.

O importante é compreender que tudo o que tem um antropomorfismo sempre se manifesta pela presença de
uma cabeça, de um tronco, de dois membros superiores e de dois membros inferiores e, isso, até o limite do

antropomorfismo.
Além deste antropomorfismo, vocês passam nas civilizações que eu qualificaria de geométricas,

correspondendo tanto às esferas planetárias como à civilização dos Triângulos e às Rodas (as Rodas sendo o
que vocês chamam de Querubim ou Hayoth Ha Kodesh), localizados nos dois lados do trono da Luz.

Além dessas formas mais geométricas, há o que eu chamaria de Raios.
Um desses Raios corresponde ao Arcanjo METATRON.

***

Pergunta: a ponte que você mencionou esta manhã entre a personalidade e o Estado de Ser, como
etapa intermediária, poderia corresponder ao que chamamos de nova Arca da Aliança?

Há dois processos consecutivos no tempo antes da colocação em ressonância total, ou seja, antes que haja
fusão do Estado de Ser com a personalidade.

Vocês têm, efetivamente, necessidade de construir uma ponte de Luz.
Esta ponte de Luz, nomeada Antakarana na tradição hindu, corresponde a um Cordão Celeste.

Este Cordão Celeste une a personalidade e o corpo da personalidade ao corpo de Eternidade ou corpo de
Estado de Ser.

Este Cordão é específico, ele foi chamado de Antakarana, mas este Cordão é de natureza dual, pois ele
compreende dois estágios: há um estágio no estágio inferior que é a reunificação e a colocação em relação ou

em vibração das suas estruturas densas físicas e sutis com a estrutura da alma (1º Cordão – 1º estágio,
estágio inferior).

Além deste 1º Cordão Celeste, estabelece-se um 2º Cordão ou um 2º estágio do Cordão que, ele, vai unir a
vibração da alma pela colocação em relação com a Vibração do Espírito, pela colocação em relação em outra

oitava de relação.
Dessa maneira, há então dois estágios que conectam, de um lado e na sua parte inferior, o corpo com a alma

e, em um 2º estágio ou parte superior, a alma com o Espírito.
Entretanto, o Espírito também deve estabelecer uma ressonância de relação com o corpo e, portanto, deve

existir um 3º estágio que engloba os dois outros estágios.
Há então, neste nível, três Cordões Celestes específicos que foram chamados, tradicionalmente,

de Antakarana.
A construção do Antakarana ocorre por um entrelaçar de Luz extremamente preciso, extremamente pontual e

extremamente rigoroso.
A construção deste tríplice Cordão é uma Arca da Aliança, de algum modo, evidentemente.



Apenas quando estes três Cordões estiverem perfeitamente constituídos, completamente colocados em
relação e em Vibração, é que o corpo de Estado de Ser pode entrar em consciência e em manifestação.

Então, obviamente, há construção de uma Aliança real já que, por enquanto, vocês estão unicamente
conectando.

A conexão dará lugar, quando chegar a hora, à Aliança, a Aliança sendo apenas o retorno e o lembrete, assim
como MARIA irá anunciá-lo a vocês, da sua conexão e da sua Essência Divina.

Isso irá se refletir por uma adequação, durante a Translação Dimensional, entre o veículo da personalidade e o
veículo do Estado de Ser.

***

Pergunta: isso tem ligação com o que os budistas chamam de Cordão de Prata?

Não, absolutamente não.
O Cordão de Prata está associado ao plexo solar: ele conecta o corpo físico ao que vocês chamam de corpo

astral.
Este Cordão de Prata é aquele que se rompe no momento da morte, mas, mesmo em meio à morte, vocês

jamais deixam a Dimensão na qual vocês estão prisioneiros, ou seja, a 3ª Dimensão.
Esta 3ª Dimensão é uma Dimensão onde se reflete, no sentido de espelhamento e de falsificação, a Luz dos

outros planos.
Nesse sentido, não se deve assimilar a Luz astral, mesmo nesses planos mais elevados, ou ainda a Luz

mental, com a Luz Verdadeira.
Trata-se apenas de reflexos da Luz invertida, no nível desta Luz astral.

Sejam quais forem a vibração e a beleza se apresentando em meio a esta vibração, vocês apenas estão sob
planos extremamente densos e pertencentes a esse plano evolutivo e absolutamente nada tendo a ver com os

Mundos multidimensionais, ou com os Mundos que eu chamaria de não dissociados.
Assim, a Luz astral e a Luz mental participam do seu mundo dissociado porque elas são parte integrante.

Dessa maneira, o Cordão de Prata é o que se manifesta a vocês quando vocês fazem um processo chamado
de experiência fora do corpo.

A experiência fora do corpo (a experiência NDE (near-death experience) como foi realizada e foi realizada por
muitos seres humanos sobre este planeta) necessita de um fenômeno de saída do corpo onde a consciência

toma consciência de que ela existe fora do corpo.
Entretanto, esta consciência existindo fora do corpo toma consciência de um outro corpo que não é

absolutamente o corpo de Estado de Ser, mas que foi chamado de corpo astral.
Esse corpo astral é um corpo de Luz refletida e sua cor, aliás, evoca o próprio reflexo da Luz primordial, mas

não se trata de Luz.
Nestes planos, e mesmo na parte mais elevada, existem entidades que vocês chamam de ‘entidades astrais’.
Essas entidades astrais não fazem necessariamente parte do que vocês chamam de entidades de Vibração

ruim, há entidades evoluindo no astral que possuem Vibrações mais elevadas, mas elas, do mesmo modo que
vocês, estão, de maneira considerável, cortadas das Dimensões unificadas e das Dimensões da Luz autêntica.

Elas apenas podem refletir, à sua maneira, uma forma de Ilusão.
Muitos seres humanos, no decorrer dos últimos vinte anos, não perceberam que havia uma diferença essencial

entre a Luz astral e a Luz do Supramental.
A Luz astral é bonita de se ver, ela pode provocar emoções (e ela é feita para isso), a emoção, por sua vez,

gera uma Vibração.
Mas a gama de Vibrações oriunda do astral absolutamente nada tem a ver com a gama de Vibrações oriunda

do Supramental, ou seja, situada além da 4ª Dimensão que vocês chamam de 5ª Dimensão.
Entretanto, a totalidade dos seres humanos não teve acesso, até agora, a essas Dimensões unificadas, e

muitos seres humanos tomaram o reflexo como sendo a Verdade.

***

Pergunta: a Luz astral de que você acaba de falar tem relação com Yesod?

Não. Yesod está diretamente relacionado com o que vocês chamam de 2ª Dimensão que são Dimensões onde
também há entidades, o que absolutamente nada tem a ver com a Luz do 3º chakra.

Vocês penetram aqui no 2º chakra, nas forças brutas do universo no qual vocês vivem.
Vocês estão neste nível e muito poucos seres humanos são capazes de ir, com o corpo ou sem o corpo, no

nível desta Dimensão.
É o lugar onde se encontram aqueles que vocês chamam de Guardiões, não as Sentinelas, mas os Guardiões

da Sombra, os Guardiões do Limiar, que alguns puderam descrever.
Neste nível, encontram-se as Dimensões qualificadas, propriamente falando, de infernais.

Isso corresponde à esfera de Yesod.



A esfera de que acabo de falar, que é o seu lugar de vida invisível, era o que eu chamava de esfera do chakra
Manipura, ou seja, do seu plexo solar.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre Tipheret?

Tipheret é a sede da Vibração do Arcanjo MIGUEL.
Encontra-se, naquele nível, o Sol.
Vocês estão acima do plexo solar.

Muitas pessoas confundiram o plexo solar e Tipheret.
Tipheret não é o plexo solar, Tipheret é a esfera da Beleza, do Caminho e da Luz.

É a passagem do que eu chamo do ego ao Coração.
É o famoso OD do qual eu irei lhes falar no final da minha intervenção, também denominado 8º Corpo ou corpo
da passagem do ego a CRISTO, para não confundir com o plexo solar, como os manipuladores quiseram fazê-

los acreditar.

***

Pergunta: qual a diferença entre Guardião do Limiar e Sentinela?

As Sentinelas pertencem a Dimensões superiores.
Elas estão aí para assegurar o caminho de vocês.

Os Guardiões do Limiar estão aí para impedi-los de aceder ao estado de despertar.
Isso não é uma punição, isso é um processo normal em meio à evolução, nos Multiversos e nas múltiplas

Dimensões existentes.
Há, aí, a necessidade de prever uma série de protetores Vibratórios, permitindo-lhes penetrar em tal ou tal

espaço, antes da sua consciência estar pronta.

***

Pergunta: você pode dar exemplos desses protetores Vibratórios?

Cada exemplo é diferente, cada ser humano e cada caminho são diferentes.
Não pode haver ali exemplo valendo para todos.

***

Pergunta: como se situa o Supramental em relação ao que chamamos de plano causal?

O Supramental é a imersão em meio à estrutura causal.
Muitas vezes, foi diferenciado, no nível do chakra do coração, uma dimensão mental e uma dimensão

Supramental.
O Supramental não pertence, propriamente falando, ao chakra do coração, mas, no entanto, ele ali estabelece a

sua morada.
Ele vem de muito mais alto, ele vem do lugar denominado Daath, ou seja, o chakra ligado a uma zona que está

acima do chakra da garganta.
Entretanto, há interpenetração, por intermédio da Lemniscata Sagrada, desta Dimensão da Eternidade, em

meio ao chakra do coração que é, aí, não uma imagem invertida, mas a verdadeira imagem da Luz.
Dessa maneira, então, é pedido nesse nível para não considerar as Dimensões como Dimensões empilhadas

umas nas outras, nem mesmo interpenetradas umas nas outras.
É importante tentar compreender que essas Dimensões não são separadas por espaços, mas por noções

temporais.
Assim, vocês são Unidade, em meio a esta Dimensão denominada 3ª Dimensão, pelo astral.

O astral é definido por uma equação ligada ao tempo.
O mental é definido por outra equação ligada a um outro tempo.

O Supramental não é mais definido em relação ao tempo, como vocês entendem, definem e vivem isso.
Deste modo, sair da matriz que os mantém prisioneiros na Ilusão deste sonho que vocês vivem, estando

inscrito em uma dinâmica ligada ao tempo, sair do tempo ou parar o tempo, como muitos ensinamentos foram
dados, chamados também de meditação, permite-lhes encontrar a Eternidade.



A Eternidade não está nem no futuro, nem no passado, nem em uma história.
O Estado de Ser não depende da história de vocês.

O Estado de Ser depende de outra Dimensão que está além do tempo.
Estando submetidos ao tempo, pelo próprio desenrolar da sua vida, vocês escapam disso e vocês não podem

ter acesso a Dimensões situadas além do tempo.
 Para isso, vocês precisam, literal e objetivamente, parar o tempo.

Parar o tempo necessita de suprimir, de maneira temporária, a atividade mental e a atividade do pensamento.
Isso significa também estarem liberados, no tempo do instante que vocês vivem, de todos os

condicionamentos e de todas as mágoas que vocês vivenciaram a partir do momento em que vocês chegaram
nesta Ilusão.

***

Pergunta: o que você chamou de parada do tempo corresponderia, para tomar uma imagem, a um
pêndulo em movimento, na sua fase de suspensão?

Não, porque quando o pêndulo chega ao final do seu movimento, ele parte de novo para o outro movimento.
Isso é uma amplitude de movimento fazendo-os crer na imobilidade.

A imobilidade e a saída do tempo não é isso.
Muitas vezes a FONTE se expressou a vocês.

Ela insistiu, muitas vezes, no conceito de movimento, de tempo, de periferia e de centro.
Por enquanto, vocês estão na periferia e vocês se movem em meio a esta periferia.
Encontrar o centro consiste em parar o movimento e não em oscilar cada vez mais.

A oscilação é um processo mental que os leva, permanentemente, a dirigir a sua presença em relação à
experiência do seu passado e aos seus aprendizados.

Entretanto, vocês não podem definir o momento em que o tempo para, através desta experimentação de ações
/ reações.

Vocês apenas podem penetrar neste espaço / tempo quando vocês saírem, pelo menos em consciência e por
vezes realmente, fora deste corpo.

Saindo da personalidade e então saindo deste plano astral, isso é realidade e, ainda, de maneira muito
incompleta, durante algumas experiências denominadas NDE, Near Death Experience, ou experiência de

morte iminente.
No entanto, esta é uma abordagem fragmentada da Verdade.

O corpo de Estado de Ser é realmente a única dimensão escapando do seu tempo, pois ele está situado em
outro espaço e em outro tempo, um tempo que não é nem linear, nem circular.

***

Pergunta: se o pensamento é como uma Vibração, fazendo então parte do processo normal, por que
então seria conveniente parar o pensamento?

Convém compreender (e eu volto ao que disse em relação ao mundo astral ou à 3ª Dimensão) que o fato de
ver algo bonito, o fato de encontrar uma Vibração que vocês conhecem por já tê-la experimentado, e até

mesmo através de outro ser humano que vocês encontram, os faz tiritar de horror ou de prazer.
Entretanto, esta Vibração não é a Vibração da Essência.

Esta é a Vibração do astral desencadeada por uma reação associada a uma lembrança.
A Vibração ligada ao Supramental é uma Vibração de outra densidade, muito mais rápida do que aquela que

vocês podem experimentar pela emoção, ou mesmo pela criação mental, ou ainda pelo pensamento.
Trata-se de duas oscilações Vibratórias situadas em escalas de frequência que nada têm a ver uma com a

outra.
Por outro lado, em caso de encontro Vibratório ligado, por exemplo, a outro ser, isso os coloca frente a um

sentimento de ausência de completitude que vai desencadear, em vocês, o senso da busca.
Isso pode ser a busca da alma irmã, isso pode ser a busca da chama gêmea, mas isso sempre será apenas

uma busca exterior.
A Luz falsificada os faz crer que vocês estavam incompletos e então que era preciso procurar uma

completitude no exterior.
Isso faz parte do jogo da encarnação e da dualidade na qual vocês vivem neste mundo de sonho.

No entanto, vocês estão completos.
A única ausência de completitude existente em vocês está ligada à ruptura associada ao que foi denominado,

de maneira simbólica, “a queda na encarnação”, quando vocês se separaram voluntariamente, pela
necessidade da experiência, e com o seu pleno acordo, do seu veículo de Estado de Ser ou corpo de Estado

de Ser.



Eu não falo sequer do corpo de Unidade que, ele, está situado muito além.
É preciso compreender que a Vibração da emoção astral, que a Vibração do mental, do pensamento ligado à

4ª Dimensão, não é a Vibração da 5ª Dimensão.
A Vibração da 5ª Dimensão apenas pode aparecer a partir do momento em que a emoção é parada.

Ela apenas pode aparecer, do mesmo modo, quando a própria emoção ligada ao mental e à colocação em
movimento dos pensamentos é interrompida.

Trata-se de Vibração, nos três casos, mas as escalas de Vibrações não sempre as mesmas.
As escalas situadas no nível da emoção e do mental estão ligadas, literalmente, às falsificações da Luz.

A verdadeira Luz situando-se além dessas falsificações, antes do princípio de reversão.
Assim é da Ronda Arcangélica e da intervenção dos diferentes Arcanjos em meio à sua densidade, neste

período terminal de vida que é destinado a permitir-lhes viver a reversão do retorno à Unidade.
Lembrem-se de que vocês nasceram com a cabeça para baixo e de que vocês foram obrigados a virar-se para

aprender a andar.
Assim, isso é o mesmo durante o retorno à Unidade que ocorre através de um processo de reversão, reversão
que apenas poderá ser atualizada a partir do momento em que o contato e a conexão com o corpo de Estado

de Ser forem realizados em plena consciência.
Mas este momento apenas poderá chegar se o mental e a emoção derem lugar, totalmente, ao Supramental.

Isso faz parte do que foi chamado de “abandono à Luz”, há dois meses.

***

Pergunta: é verdade que a Japamala, constituída de 108 pérolas, permitiria “passar” no coração?

Essa é uma realidade correspondente às 108 Vibrações que permitem pôr em operação
a Lemniscata Sagrada.

Entretanto, hoje, pela insuflação das energias Micaélicas, pela insuflação das energias do Conclave que vocês
vivem sobre a Terra há alguns meses, vocês não têm mais necessidade de passar pelas 108 etapas.

Isso foi ilustrado, de maneira magistral, pelo Mestre RAM que iniciou, há alguns meses, o processo de ativação
da energia ou da Consciência do Coração.

Lembrem-se de que o Coração é a Nova Fundação.
Eu não quero dizer que é preciso negar a fundação física, etérea e astral, mas, no entanto, a fundação de vida

da nova Dimensão não pode descer além da 3ª Dimensão.
É preciso compreender que esses mundos nos quais vocês vivem, particularmente chamados de 3ª Dimensão

Dissociada, não podem, evidentemente, deixar penetrar a Luz.
Qualquer luz que for vista em meio a esta Dimensão não pertence à Luz.

Nesse sentido, os fenômenos e as manifestações luminosas, não acompanhados da Vibração do Supramental,
correspondem às falsificações da Luz.

Entendam bem que as Dimensões superiores não podem intervir e interferir diretamente em meio à sua
Dimensão, se não, como vocês creem que nós, Arcanjos, e mesmo a FONTE, deixamos este mundo evoluir

sem intervir?
Porque nós não podíamos intervir de maneira direta em meio à sua 3ª Dimensão que está totalmente cortada

do Divino.
Nós apenas podemos, através de uma conexão especial e de alguns seres especiais, manifestar a nossa

Presença de maneira indireta e, sobretudo, não diretamente.
Vocês já viram um Arcanjo se manifestar no conjunto do planeta?

Isso é impossível em meio à sua densidade.
A partir do momento em que a Luz do Supramental entrar em manifestação, em meio mesmo à sua Dimensão,

isso irá firmar o fim definitivo da sua Dimensão, não pode ser de outra forma.

***

Pergunta: isso significa que não tem mais sentido rezar um terço?

Façam o que diz a sua consciência, se vocês tiverem necessidade de fazer um rosário, se vocês tiverem
necessidade de fazer um Japamala, se vocês tiverem necessidade de dormir voltado para Meca.

Muitos seres fazem rituais e, apesar disso, eles não estão ligados à Luz autêntica.
Muitos seres não adotam ritual algum, eles se contentam em viver simplesmente, sem mesmo ter consciência

dessas outras Dimensões e, no entanto, eles estão conectados.
Tudo depende do ponto de vista e tudo depende da integridade da sua consciência nesse processo.

Se a integridade da sua consciência ficar preservada ou for descoberta pelo fato de praticar um Japamala ou
um rosário ou um terço, então, isso está correto.

O fato de praticar uma série de exercícios, mesmo espirituais (no sentido antigo do termo, sejam quais forem



as correntes religiosas ou espirituais às quais eles pertencem), se a sua consciência não estiver clara, por mais
que vocês fizerem todos os rituais, isso não irá lhes permitir a conexão, pois a conexão não é uma questão de

rituais, é uma questão de consciência.

***

Pergunta: se não é possível integrarmos globalmente a 3ª Dimensão, de que servem as nossas
práticas e os nossos esforços para agregar a Luz?

A fim de prepararem-se para a conexão e para a ressonância final, nada mais.
Vocês não podem manter a densidade que vocês habitam e viver a nova Luz, isso é impossível.

A preparação que vocês realizam, através deste estágio, através das Núpcias Micaélicas, é simplesmente
destinada a fazê-los tomar consciência disso.

Não pode existir a Verdade em meio a esta Dimensão.
Vocês devem ascensionar com este corpo, assim como fez CRISTO, assim como fez MARIA, durante a sua

Assunção, assim como fez Enoque, assim como fez Elias, assim como fizeram os Siddhis, os Imortais da
Índia.

Não pode ser de outra forma.
Vocês devem tornar este corpo incorruptível e a única maneira de torná-lo incorruptível é tirá-lo, literalmente,

desta Dimensão, assim como nos indicaram (mesmo em meio aos movimentos religiosos, como a igreja
católica romana ou ainda a igreja ortodoxa) as pessoas que alcançaram esse grau de santidade e que

chegaram à incorruptibilidade da carne.
Do mesmo modo, este corpo deve desaparecer em meio à Luz.

Não pode ser diferente.
Aquele que imaginasse que bastaria fazer descer a Luz em si e continuar o seu caminho como se nada

houvesse, continuaria a manter a densidade, o peso e a falsificação da Luz.
É preciso mudar o ponto de vista e mudar o olhar.

Vocês são, agora, pessoas adultas.
Vocês vivem alguns processos transformadores extremamente potentes que não dependem de vocês, mesmo

se a vocês for preciso recorrer para poder fazê-lo e realizá-lo, ninguém pode fazer no seu lugar.
Agora, a mudança de ponto de vista, ou seja, o acesso ao Estado de Ser, apenas pode acontecer se vocês

aceitarem deixar morrer o passado.
Isso participa do que eu defini, muito longamente, no Abandono à Luz.

Crer que basta integrar a Luz em meio a esta personalidade para encontrar-se realizado é uma Ilusão criada
pela personalidade.

Vocês não podem aceder à Luz sem morrer para si mesmo.
Isso é impossível, como foi ilustrado pelo caminho de CRISTO ou por aqueles que vocês chamam de Siddhis

ou os Siddhis Yoga.

***

Pergunta: alguns procedimentos originados na Atlântida são apropriados, hoje?

Vocês estão na época em que vocês vão receber as Chaves Metatrônicas.
Algumas dessas Chaves Metatrônicas são códigos de Luz.

Os códigos de Luz estão associados à revelação da linguagem original e da linguagem da Vibração.
Essa linguagem da Vibração, ou aspecto silábico Vibral, corresponde à Verdade e não mais à transmutação da

Luz ligada às próprias exigências desta Dimensão.
Esses sons e essas Vibrações estão associados à codificação da Luz original correspondendo às suas 12

fitas de DNA.
Entretanto, esses sons (e eu quero falar tanto dos sons Atlantes como até mesmo do famoso OM, tal como é

recitado em alguns mantras tibetanos) são apenas a transformação, lembrem-se do OD.
O OD é, realmente, a fundação da Luz que lhes permite aceder a outras Dimensões.

Dessa maneira, então, alguns mantras têm a particularidade de fazer Vibrar, em vocês, estruturas arcaicas, mas
não são esses mantras que vão lhes permitir realizar o mecanismo chamado de Ascensão.

A Ascensão é Vibração.
A Ascensão é uma Vibração que nasceu através da sua consciência orientada para a Ascensão e não mais

orientada para tê-la.
Isso corresponde à penetração total em meio ao Estado de Ser.

O Estado de Ser nada tem a ver com o seu papel social.
O Estado de Ser nada tem a ver com as suas posses sociais.



O Estado de Ser nada tem a ver com as suas relações sociais.
O Estado de Ser nada tem a ver com o seu passado.

O Estado de Ser, estar no Ser, corresponde ao desprendimento de tudo isso.
Trata-se de uma morte, no nível simbólico, que é, de fato, o despertar da sua consciência.

Isso apenas pode ser vivido no abandono à Luz e através da irrupção, na sua Dimensão, não por um
movimento de descida, mas por um movimento voluntário onde, vocês mesmos, aumentam a Ascensão em

meio a esta Luz.
O trabalho de preparação é um trabalho de treinamento, no sentido nobre do termo, e de colocação em

Vibração, permitindo-lhes alcançar esse Céu, aí, mesmo na sua Dimensão.
 Alcançar esse Céu acompanha-se de uma série de revelações que alguns vão viver no sonho, outros vivem
sob a forma de conhecimento e outros vivem, enfim, unicamente e simplesmente na Alegria e no Estado de

Ser.
Na Alegria e no Estado de Ser: não há necessidade de nada mais.

É isso que se abre para vocês, hoje.

***

Pergunta: como saber se um ensinamento é indicado em relação ao que vivemos?

Eu vou responder de maneira geral: alguns seres que estiveram encarnados e que morreram há pouco tempo
(eu penso em SRI AUROBINDO, eu penso naquele que vocês têm chamado de RAM Chandra Babuji, eu

penso naquele que vocês têm chamado de OMRAAM MICKAËL AÏVANHOV, eu penso naqueles que vocês
têm chamado, até mesmo, de diferentes nomes e que se manifestaram no decorrer do século XX), todos eles

lhes disseram, e KRISHNAMURTI, em especial, que era preciso matar todos os modelos.
Vocês não podem aceder à nova Dimensão sem matar todos os modelos.

Os modelos são pontos de apoio, mas o apoio não é a Luz.
Portanto, é preciso ser seres de novidade.

Vocês não podem ser novos sem abandonar o passado.
Vocês não podem ser novos sem deixar morrer o que deve morrer.

É o mesmo para todos os ensinamentos.
O que eu lhes digo é hoje.

O que vocês devem aceitar e compreender é que os ensinamentos de natureza histórica, os ensinamentos de
natureza vibratória, eram todos oriundos de antigas leis.
Essas antigas leis estão, hoje, em via de transmutação.

Não há então mais apoio necessário nos ensinamentos do passado.
Vocês devem se apresentar novos.

Isso não significa que vocês devem se abandonar.
O que vocês devem abandonar, isso é o abandono à Luz, mas não certamente se abandonar, mas abandonar

as histórias, abandonar os mitos, abandonar os rituais, isso sim.
Isso faz parte das novas Verdades e dos novos ensinamentos.

Os novos ensinamentos não são ensinamentos, eles são Vibração da consciência e abertura da consciência
em meio às novas Dimensões.

Isso não pode ser encontrado através de um livro, isso não pode ser encontrado através dos rituais
pertencentes ao passado.

Vocês são, e vocês irão se tornar, homens e mulheres novas.
Nascer na novidade necessita de matar, literalmente, o passado e os modelos, sejam eles quais forem.

A consciência é suficiente em si mesma, a Luz é suficiente em si mesma.
Muitos intervenientes lhes disseram que a Luz é inteligente, ela é realmente inteligência, abundância, plenitude

e totalidade, mas, no entanto, vocês devem aderir a esse conceito do que é a Luz.
Vocês ali colocam limitações associadas a modelos, teorias e práticas que existiram no passado (não se

esqueçam de que eu não estou dizendo que é preciso eliminá-los, mas, entretanto, são apoios), porém, a um
dado momento, e vocês estão nesse momento, vocês devem abandonar o apoio, vocês devem se apresentar

nus, ou seja, livres de qualquer apego para poder entrar em relação, em ressonância e em conexão.
Vocês não poderão se conectar com a nova Luz se vocês mantiverem as estruturas arcaicas.

Eu vou prosseguir durante alguns segundos sobre isso: na sua sociedade, onde a Luz foi falsificada, o
elemento motor é o medo.

Vocês têm respondido ao medo elaborando sistemas de segurança, sejam eles quais forem, sociais, afetivos,
profissionais, de lugares e outros.

Os sistemas de segurança os mantêm, contrariamente ao que vocês creem, nos níveis de confinamento.
Assim, no período de desconstrução quando nós iremos eliminar todos esses modelos correspondentes às
falsas seguranças, vocês irão se aperceber de que a segurança está no Interior e não pode estar, em caso



algum, no exterior, quer vocês estejam em um castelo, em câmaras subterrâneas, confinados a mil metros sob
a Terra, para protegê-los do que está chegando.

Ninguém vai escapar ao que está chegando e, naquele momento, vocês deverão efetivamente se apresentar
nus, ou seja, desvencilhados e desapegados de tudo o que criava os seus apegos e as suas ligações em meio

à antiga Dimensão e, até mesmo, às suas crenças.

***

Pergunta: as chaves estão no abandono, no desprendimento, no silêncio?

Estas chaves permitem-lhes receber as chaves de Luz e acolhê-las.
Vocês não podem acolher com as mãos cheias.

Parece-me que eu já falei e que eu já ouvi outras pessoas falarem da figura simbólica do macaco.
Eu transfiro a vocês a incumbência de contar de novo o que foi dito por outros intervenientes sobre o macaco

que mantinha a mão dentro do pote (segurando os amendoins).

***

Pergunta: a chave sobre o ensinamento do Amor comunicada por Jesus é para ser mantida?

Não é a chave do ensinamento.
A chave, ela está no Amor, ela não está no ensinamento do Amor.

O ensinamento do Amor já é uma falsificação da Luz e da Vibração.
O que vocês denominaram Amor, sobre a Terra, jamais é do Amor: isso é posse, atribuição e restrição da

liberdade.
O Amor libera.

Portanto, se vocês amarem alguém, deixem-no livre, se vocês amarem a sua casa, deem-na, se vocês amarem
o seu automóvel, deem-no.

O Amor é doação total de si e do que se possui, pois o que vocês possuem irá possuí-los, assim dizia
CRISTO.

***

Pergunta: trata-se da referência ao Amor incondicional.

O que eu acabo de falar é sobre o Amor incondicional.

***

Pergunta: o que você entende por falsificação da Luz e por que esta falsificação?

A 3ª Dimensão Dissociada é uma falsificação da Luz.
Entretanto, a experiência foi muito gratificante porque vocês irão permitir o retorno desta Dimensão em meio à

Unidade e, então, pôr fim à dissociação.
Conforme eu já disse, é o Abandono à Luz que vai permitir fazer desaparecer a falsificação da Luz.

A falsificação da Luz é uma imagem no espelho, ou seja, quando a Luz não está aí onde vocês creem que ela
está.

Imaginem algo muito simples: uma Luz se projeta no espelho e vai então desviar esta Luz para um outro local
de onde a Luz teria chegado sem o espelho.

Vocês irão então perceber a Luz que foi desviada pelo espelho e vocês irão acreditar que esta Luz desviada é
a Luz, mas esta Luz desviada não é a Luz, ela é um reflexo, ela foi então transformada.

O que vocês não sabem é que o espelho que devolve a Luz a vocês não é um espelho isotrópico, ele é
anisotrópico, ou seja, ele desvia a Luz, ele a transforma em função da própria polaridade do espelho, contida

no espelho, que corresponde à sua Dimensão.
Deste modo, a falsificação da Luz é, para vocês, uma experiência salutar quanto à alma tendo sido confrontada

com esta Dimensão, mas não é preciso fazer disso uma finalidade.
A finalidade não é transformar esta Dimensão dissociada em um paraíso.

Isso não pode ser, já que a Dimensão dissociada é um beco sem saída, este beco sem saída assim
designado para dar-se conta disso.

Vocês não podem transformar, mesmo isso tendo ocorrido em escalas muito reduzidas, eu acho,
particularmente para a experiência do Amor dado aos vegetais, indo modificar esses vegetais pela Vibração do

Amor.



Isso é perfeitamente possível e real, mas o conjunto desta Dimensão é uma trama, uma matriz, se vocês
preferirem, que polarizou a Luz e que transformou a Luz a fim de servir um propósito específico.

Este propósito específico jamais será o propósito da Luz, e, ainda assim, vocês vivenciaram em meio a esta
densidade onde alguma forma de beleza, alguma forma de junção está presente, mas esta junção é um

contato.
A ligação não é a verdadeira junção.

Assim, a falsificação da Luz permitiu criar esta Dimensão dissociada que nunca deveria ter representado,
segundo a FONTE, um plano de manifestação da vida.

Existem Dimensões unificadas de 3ª Dimensão que são a regra, de maneira geral, às quais pertencem alguns
seres e que ali se encontram muito bem, pois eles vestiram, em meio mesmo à sua Dimensão, o seu corpo de

Estado de Ser.
Há uma correspondência e uma adequação entre o corpo de personalidade e o corpo de Estado de Ser.

Nesta condição específica onde o corpo de Estado de Ser está em sintonia com o corpo de personalidade,
não pode ali haver falsificação da Luz.

A falsificação da Luz, enfim, está associada a um processo que vocês chamam de doença e de morte.

***

Pergunta: esta 3ª Dimensão Dissociada existe apenas no planeta Terra?

Não.
Isso foi criado, de maneira conjunta e não simultânea e não sincrônica, no nível de um conjunto de Multiversos,

em meio à 3ª Dimensão.
Entretanto, vocês são a ilustração, eu diria, a mais completa, a mais bem sucedida, não significando a mais

luminosa.

***

Pergunta: o que motivou esta falsificação da Luz?

O objetivo era demonstrar (e isso foi demonstrado) que privar as Sementes de Estrelas, os seres de Luz, do
seu corpo de Luz, a fim de precipitá-los em meio a uma Dimensão privada de Luz, podia permiti-lhes fazer

retornar a sua Luz.
Paradoxalmente, isso leva, efetivamente, a fazê-los ganhar uma série de gradação de tempo.

Apenas podemos denominar isso assim porque isso não é uma escala de tempo no sentido em que vocês
entendem, mas gradações de tempo extremamente importantes tendo, de algum modo, ido mais rápido e

acelerado a evolução.
Entretanto, a FONTE Unitária, Pai / Mãe, não deseja que as suas criaturas vivessem de novo o que chamamos
de sofrimento, portanto, não é desejável que esta experiência que foi realizada, integrada e aceita, finalmente,

em meio aos processos evolutivos, seja algo que deva ser, na sua linguagem, moeda corrente.

***

Pergunta: o acesso à 5ª Dimensão é um processo geral para todas as Dimensões dissociadas?

Não.
Vocês foram, entre todos, os primeiros a viver isso.

Vocês inauguram um ciclo, esse ciclo persiste há 300.000 anos.
Ele então durou, de fato, seis grandes ciclos, ou seja, a totalidade de um ciclo.

Outros se juntaram a esse plano evolutivo (para chamá-los assim) desde tempos e gradações de tempo
profundamente diferentes.

No entanto, algumas dessas experiências não deram certo, não é necessário repetir infinitamente esse
esquema evolutivo.

***

Pergunta: contudo, alguns querem permanecer nesta 3ª Dimensão. Ela vai, então, continuar por um
tempo?

Sim.
Mas isso faz parte da liberdade concedida a vocês pela FONTE.

Vocês tiveram a liberdade para lançar-se na queda, mas, no entanto, durante esta precipitação na queda, houve



um Juramento e uma Promessa que já foram longamente proferidas pela FONTE.
Entretanto, pelo próprio fato de que as Dimensões de Luz não podem entrar em contato diretamente, ou seja,

para todas as consciências, em meio a esta Dimensão, torna-se obrigatório prosseguir a experiência até o
momento em que as almas implicadas aceitarem retornar para a Luz.

***

Pergunta: se a sua duração for por um tempo indeterminado, isso seria neste planeta ou em outro?

Este planeta está destinado a viver a Ascensão, ou seja, a deixar morrer este corpo de 3ª Dimensão para
passar em outra Dimensão.

Dessa maneira, então, as almas que deverão prosseguir os caminhos da encarnação, irão fazê-lo em outro
espaço/tempo e em outro planeta.

***

Pergunta: o sofrimento pode existir na 3ª Dimensão Unificada?

Não, absolutamente não.
O sofrimento resulta do confronto Sombra / Luz e do atrito entre a Sombra e a Luz.

Nos Mundos Unificados, mesmo de 3ª Dimensão, não há atrito, não há oposição, tudo é conectado
instantaneamente e universalmente.

***

Pergunta: o que pode motivar uma alma a cair na 3ª Dimensão Dissociada?

Por mais estranho que isso possa parecer: a sede de Luz.
Lembrem-se de que a alma apenas conhece o espaço/tempo a partir do momento em que ela saiu desta

Dimensão.
Isso significa dizer que saindo da Ilusão do sonho do qual este corpo participa, vocês têm acesso à Eternidade

e ao Estado de Ser.
O acesso à Eternidade e ao Estado de Ser, mesmo sem estar consciente do veículo de Eternidade e de

Estado de Ser (já que ele foi armazenado durante os ciclos além da 3ª Dimensão).
E, quando vocês vivem a morte, vocês não podem transpor as barreiras e se liberar das barreiras temporais

ligadas à 3ª Dimensão (exceto para os seres que vocês chamaram de ‘realizados’, eu já dei os nomes:
Enoque, Elias, Moisés, etc., os Mestres que ascenderam).

Dado que vocês são prisioneiros desta matriz, é preciso bem compreender que não há possibilidade de se
extrair, exceto se vocês chegarem a alcançar e a despertar em vocês a dimensão Supramental que

corresponde ao seu veículo de Estado de Ser e à Eternidade.
Deste modo, as almas, durante este estado fora do tempo (nas gradações de tempo que nada têm a ver com a

3ª Dimensão Dissociada), têm sido capazes de ver o “futuro” desta experiência.
O futuro desta experiência, embora improvável e inconstante, tem sido suficiente para desencadear a sede da

experimentação, presente em cada alma em meio aos Multiversos.

***

Pergunta: e sobre o Mantra para aceder ao Supramental: Om Namo Bhagavate?

Hoje, isso foi substituído pela potência de SHIVA.
SHIVA é a dança do Eterno e da FONTE que vem revelar o Supramental.

Esse Mantra era válido na época da Mãe, porque ele permitia conectar com algo que estava longe, muito longe
em meio aos Universos.

Hoje, esta dimensão Supramental está muito perto de vocês.
Ela está, para aqueles de vocês que vivem as Núpcias Celestes, situada muito próxima da sua densidade e da

sua realidade.
Assim, o que vocês podem pedir é mais a destruição desta forma e da Ilusão, pois assim é muito mais fácil de

penetrar no Estado de Ser.
Entretanto, não é questão de vocês mesmos se destruírem, evidentemente.

Portanto, o Mantra mais correto é o Om Nama Shivaya, hoje.

***



Pergunta: qual a diferença entre o corpo de Estado de Ser e o corpo de Eternidade?

Corpo de Estado de Ser e corpo de Eternidade é a mesma coisa.
Além deste corpo de Estado de Ser e este corpo, vocês têm o que eu chamaria de corpo de Unidade.

Eu não vou me estender, hoje, sobre o corpo de Unidade.
Entretanto, é interessante tentar perceber as diferenças que podem existir, por exemplo, entre o que vocês

chamam de corpos sutis, ou ainda o corpo astral, e o corpo de Estado de Ser.
Qual é a diferença?

Ela é essencial: o corpo astral é um corpo de irradiação e de radiação manifestando-se por cores mais ou
menos diferentes.

Trata-se então, esse corpo astral, de uma radiação.
O corpo de Estado de Ser é um corpo de estrutura de Luz, ou seja, a Luz não está organizada sob a forma de

radiação, que é específica da 3ª Dimensão, mas a organização da Luz ocorre segundo uma estrutura
geodésica.

Há então uma corporeidade desta Luz.
O corpo de Estado de Ser, enfim, não dá uma radiação de Luz para o exterior, mas para o Interior.

Isso é profundamente diferente.
De fato, no nível do corpo de Estado de Ser, ele pode assumir formas diferentes daquelas da Luz.

Além deste corpo de Luz, estruturado e organizado em corporalidade (contrariamente ao veículo astral onde a
Luz é móvel, fugaz e irradiante, ao passo que, aí, há uma compressão da Luz, no corpo de Estado de Ser), no

nível dos outros corpos de Estado de Ser (que podem ser constituídos do corpo de Cristal, do corpo de
Diamante ou ainda do corpo Triangular pertencente à civilização dos Triângulos), a particularidade essencial

desses corpos é que eles não estão em uma radiação, mas, sim, no que eu chamaria de retrorradiação.
Os Seres de Luz pertencentes a Dimensões superiores não são representados como vocês os têm

representado em meio à sua iconografia judeu-cristã onde, por exemplo, vocês representaram a aura que é
uma radiação voltada para o exterior.

Penetrando no corpo de Estado de Ser, a radiação não é mais no exterior, mas no Interior, pois vocês não
estão mais em uma Dimensão exteriorizada, mas interiorizada.

Lembrem-se de que, aqui, a Luz está falsificada.
Trata-se de um espelho penetrando no veículo de Eternidade ou de Estado de Ser.

Quer a sua estrutura seja Luminosa, Cristalina ou Diamantina, a particularidade essencial é que a Luz está no
Interior, o que explica, por outro lado, que os Seres como os Arcanjos, que os Seres como os Guias Azuis de

Sírius não se manifestam através de uma radiação exterior, mas de uma densidade de Luz interior.
Dessa maneira, vocês poderão diferenciar também, quando chegar a hora, o que é da Luz e o que é da

Sombra.
O que é da Sombra cria uma Luz no exterior.

O que é da Luz (eu falo aqui das embarcações/naves) se expressa por uma Luz no interior.
O sentido da radiação é extremamente importante.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE

http://www.portaldosanjos.net/2014/02/anael-27-de-julho-de-2009-parte-1.html

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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27 de julho de 2009

***
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los pela segunda vez e, se vocês
quiserem, eu vou apresentar primeiramente todas as minhas saudações, todas as minhas Bênçãos.

Então, eu vou começar, desta vez, dando-lhes a palavra.
Pois, como vocês sabem, o que eu gosto acima de tudo é de responder às suas perguntas.

Aí, hoje, como eu disse ao Cabeça de Caboche, o Incansável (modo humorístico de chamar o canal Jean-Luc
Ayoun), nós iremos falar de coisas que se referem a vocês e que parecem a vocês, nos seus caminhos de

todos os dias, talvez, serem medos ou incômodos, de algum modo, o seu acesso a essas novas dimensões
de Luz e de revelações.

Efetivamente, vocês entraram totalmente na era das revelações.
E quando muitos intervenientes lhes dizem que tudo o que estava escondido será revelado, na totalidade, isso
envolve, evidentemente, a história da humanidade, o seu caminho individual e o caminho coletivo deste planeta,
pois é a hora das revelações, é o momento em que tudo é descoberto, é revelado, permitindo à Luz iluminar o

que deve sê-lo.
Então, é importante também que o seu Templo físico, aquele no qual vocês vivem, seja, ele também, eu diria,

liberado das zonas de Sombra e, do mesmo modo, o seu mental deve, ele também, liberar-se de alguns
condicionamentos, de alguns comportamentos ou de alguns medos.

Então, do melhor modo que eu puder, eu vou tentar responder às suas perguntas e dar soluções práticas para
fazer, para praticar, em relação a esses problemas que você irão me submeter.

E eu especifico inicialmente que eu mesmo estou conectado diretamente com os Hayoth Ha Kodesh, ou seja,
com os Querubim ou os Quatro Viventes que vão suprir as minhas insuficiências, pois eu mesmo,

evidentemente, eu posso ler nos casulos de Luz, isto é, eu posso ver o que é, mas eu não conheço, é claro,
todas as soluções, se isso se trata de cristais, de vegetais ou de coisas a fazer.

Então, como eu fiz no estágio anterior (antes, não no último, mas no anterior), eu vou lhes dar certamente
coisas para fazerem que não vêm de mim, mas que vêm diretamente dos Hayoth Ha Kodesh, que irão lhes

permitir, nos próximos dias, poder superar alguns limites inerentes à encarnação e ao seu caminho.
Então, se quiserem, vamos começar agora.

***

Pergunta: eu me sinto em um estado de fadiga, ao mesmo tempo física e mental e eu tenho

O.M. AÏVANHOV - 28 de julho de 2009 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


dificuldade de me envolver nas atividades diárias e profissionais. Como lidar com isso?

Então, caro amigo, há, nesse nível, um problema que alguns seres encontram.
Não é porque vocês pressentem e veem o fim, no sentido em que vocês entendem, de algum modo de

funcionamento da humanidade, que vocês devem se retirar das atividades.
Vocês devem centrar-se de novo em vocês mesmos.

Mas vocês irão encontrar a Alegria não na inércia, pois a Alegria não vai chegar por que é o fim.
A Alegria vai chegar por que você vai fazê-la nascer nos seus casulos de Luz.

Aí está a melhor maneira de encontrar a Alegria, isso será o serviço.
Se vocês tentarem se agitar um pouco e fazer coisas que lhes pareçam enfadonhas, e se fazendo essas

coisas aborrecidas vocês se centrarem no Coração, vocês vão ver que a Alegria vai chegar imediatamente.
A Alegria não significa necessariamente ter que sair da realidade mais banal, muito pelo contrário.

A Alegria deve ser encontrada nas coisas mais insignificantes e não unicamente nas expansões espirituais,
pois vocês devem juntar os dois lados: o mais elevado e o que está mais embaixo.

Se não, vai ficar faltando algo.
Então, agora, no plano profissional: muitos de vocês, aqui, perceberam que o aspecto profissional lhes foi

retirado, ou foi pedido para se retirarem, pois havia uma tomada de encargo significativa que os privava da sua
liberdade.

A hora não é mais para o dinheiro.
A hora é realmente, hoje, para se encontrar consigo mesmo, para encontrar a FONTE, disso vocês sabem,

pois há iminência de algumas coisas.
Então, hoje, a sua profissão é, sobretudo, estar a cada minuto no instante presente.

Encontrar a consciência do instante não significa partir unicamente com técnicas de cristais, ou outras, nas
Dimensões, mesmo se vocês tiverem a possibilidade.

Vocês devem ancorar, vocês devem manifestar, em meio mesmo a esta densidade, a Luz que vocês
encontraram.

Pois ainda não chegou o momento de partir.
Ele vai chegar, mas este não é o momento.

Portanto, se você se comportar assim, você antecipa.
Então, isso não é algo espiritual.

Isso se chama preguiça.
Lembrem-se de que vocês devem trabalhar neste plano.

Isso, isso é muito importante, mas é também em relação ao que eu sinto na sua pergunta.
Você tem a impressão de ter estagnado, ou seja, de ter sido parado no seu ímpeto, a um dado momento.
Hoje, é preciso compreender que o mais importante que vocês terão que viver, antes de partirem desta

Dimensão, será mostrarem a sua Luz e serem capazes de fazê-la viver, nos gestos mais simples da vida.
Porque, onde estiverem no mundo, vocês deverão acolher, no sentido próprio como figurado, os seres que

não vão compreender o que está acontecendo.
E eles terão necessidade de vocês.

Isso é muito importante.
Então, vocês não vão se transformar em babá, não é?, mas vocês vão se transformar em seres que acolhem e

que vão permitir a alguns seres serem nutridos, através de vocês, pela Luz da FONTE.
E este é o seu trabalho mais importante.
Ajudar os seus Irmãos e as suas Irmãs.

E a ajuda, não é tratá-los, no sentido em que vocês entendiam antes. 
É simplesmente estar aí e estender-lhes a mão.

Então, sim, há trabalho.

O repouso é o fim desta Dimensão, não é para agora, imediatamente.
Não vão achar que haverá ali o Espírito Santo estando a cada dia na sua vida.

Mas vocês vão construir, através de uma experiência, uma forma de comunidade.
Isso nada tem a ver com viver em comunidade, mas, no entanto, é uma vida onde vocês deverão se associar,

confrontar-se também, a fim de superar algumas Sombras que estão em vocês.
Isso é um trabalho.
A Luz está vindo.
A Luz transforma.

A Luz ilumina.
Mas vocês, por outro lado, vocês têm que prestar este serviço, para vocês, em primeiro lugar, entre vocês, e

para as pessoas que virão a estes focos de acolhimento.
Vocês sabem, por toda parte sobre o planeta, os seres sentem o impulso para se agruparem.



Isso é extremamente importante.
Não é questão de montar cidades de milhares de pessoas, é claro, não é o momento disso.

Mas seria apenas de sair do seu círculo habitual, de sair da rotina habitual, ou seja, de estar em dois.
Mas, por exemplo, estar em cinco, em seis, estar em doze ou quinze a fim de partilhar, no sentido mais nobre,
de entrar em relação, pois o Amor, é bom receber a Luz, mas apenas na transmissão da Luz que se manifesta

o Amor.
Se vocês mantiverem a Luz, na cabeça ou no Coração, vocês explodem.

É preciso retransmitir isso.
É por isso que vocês devem trabalhar.

Cozinhem, façam pintura, pintem de novo as paredes, mas façam algo de útil.
E o que é bom também, agora, é pedir ao Céu para colocar no seu caminho, pelo fenômeno de sincronia e de

espontaneidade, seres que virão, com vocês, compartilhar e comungar desses últimos momentos da 3ª
Dimensão.

Essa é realmente a coisa mais essencial atualmente.
E se vocês estiverem neste processo, se vocês se colocarem nesta abertura, as coisas vão ocorrer como por

milagre.

***

Pergunta: eu temo não ver acontecer uma aproximação anunciada de alma, muito importante com
uma “alma irmã”.

Então, caro amigo, se eu até lhe dissesse o nome da rua onde mora esta pessoa, você acha que o seu
caminho iria se tornar mais luminoso?

Mesmo se for uma alma irmã, mesmo a chamando de chama gêmea?
O importante, hoje, não é encontrar as almas irmãs.

Isso era válido há alguns anos, porque era importante para permitir encontrar a inspiração do coração.
Mas, hoje, a busca essencial é a busca de si mesmo.

Isso era válido há alguns anos, pois isso era importante para permitir encontrar a inspiração do coração.
Mas, hoje, a busca essencial é a busca de si mesmo.

Sejam quais forem as frustrações podendo nascer disso, se a simplicidade, a fluidez não lhe permitiram
encontrar esta pessoa, significa que você deve voltar o seu olhar para você.

A busca interior é de longe superior à busca exterior, mesmo de uma alma irmã, mesmo de uma chama gêmea.
Você é completo, por si só.

O Arcanjo ANAEL disse: é a relação que gera o Amor.
Isso é muito importante.

Enquanto vocês acreditarem no Amor com a sua cabeça ou com qualquer outra parte do corpo, significa que
vocês acreditam em uma relação falsa do Amor.

Pois esse Amor é sempre dependente de alguma coisa.
De um entendimento sexual.
De um entendimento afetivo.

De um entendimento de alma, até mesmo.
A alma irmã.

Mas isso jamais é a Unidade.
Vocês sempre serão confrontados, nisso, com a dualidade.

A verdadeira relação de Amor é aquela que libera.
Então, encontre-se si mesmo e faça o que tiver que fazer em relação a você.

Mesmo em relação ao que lhe pareceria vital, até há algumas semanas, afasta-se de você, você não sente?
Muitos sinais foram colocados no seu caminho para lhe mostrar que, talvez, isso não fosse o que havia de

melhor para fazer.
E, no entanto, se isso tiver que acontecer pela relação com um plano ligado à Divina Previdência, então

encontre-se consigo mesmo e a alma irmã virá se juntar a você, onde você estiver sobre o planeta.
Mas enquanto você procurar no exterior, isso vai permanecer no exterior.

A falta que você sente, a falta de completitude que você sente, não vem da sua ausência, mas vem
simplesmente da sua não Presença total consigo mesmo.

Isso não é bem a mesma coisa.
Então, entre na Presença consigo mesmo, na sua Unidade e na sua totalidade.

Naquele momento, as coisas irão lhe aparecer claramente.
E se você tiver, naquele momento, que encontrar esta alma que você chama de “irmã”, ela vai chegar



E se você tiver, naquele momento, que encontrar esta alma que você chama de “irmã”, ela vai chegar
espontaneamente, nos seus sonhos, você vai ter o endereço, o número de telefone, se isso tiver que ser.
Mas, no entanto, as resistências que você sente estão ligadas à não adequação em relação ao seu próprio

projeto de alma, onde você projetou, no exterior, uma espera de Luz que já está no seu interior e que apenas
pede para se manifestar.

A atração para a alma irmã é uma atração da alma, mas não é uma atração da Luz.
A alma é Luz, mas ela também tem polaridades.

E essas polaridades podem levá-lo, na vida, a coisas que não estão exatamente em relação com a Luz.

***

Pergunta: eu tenho a impressão de oscilar entre o desejo de encontrá-la e de esquecer tudo isso.

Com certeza, uma das duas proposições é falsa.
Caro amigo, eu responderia que o que você vive no seu coração, e no seu corpo, esses sentimentos de

alternância extremamente violentos e fortes entre a leveza e a densidade correspondem, efetivamente, a uma
balança, mas uma balança que não está em equilíbrio, que está em desequilíbrio entre as duas proposições.

E isso passa por estados, em você, extremamente fortes de exaltação e de leveza, e de densidade e de
abatimento, que não duram, certamente, mas o que é perigoso é a alternância dos dois sucedendo, em você,

de maneira extremamente rápida.
Isso assinala uma dificuldade de equilibrar os dois pratos da balança e, então, de se encontrar no seu centro.

E, por isso, você fica sob a influência das suas próprias emoções.
Ou seja, ao invés de estar centrado na Alegria do coração, você fica centrado na emoção da Alegria, o que não

é perfeitamente a mesma coisa.
Então, é aconselhável que você, ao invés de colocar sem parar os prós e os contras, olhe para os sinais.

O que é fluido, que é a resistência?
Isso é muito mais simples.

Isso é resistência para ir aonde você quer ir, ou é assim tão simples?
Será que o caminho da fluidez é definir um trajeto e um caminho onde as coisas seriam muito mais fáceis de
realizar, pois elas iriam fluir da FONTE, é o caso de dizer, ou será que você é forçado a nadar contra a maré?

Hoje, é o caminho da facilidade.
A facilidade não quer dizer preguiça ou nada fazer.

A facilidade é ir no sentido da corrente, é ir no sentido da evidência e da facilidade, seja qual for o olhar dos
outros.

Hoje, há seres que deixam tudo: o trabalho, a casa, a mulher, a profissão, pois eles sabem, no fundo, que isto
está certo, e quando está correto, o que acontece?

Não há mais emoção.
Há a Alegria e a felicidade.

Por que isso está correto, mesmo não sabendo o que vai acontecer amanhã.
Essa é a nova Dimensão que se aproxima de vocês e nada mais.

***

Pergunta: os meus problemas digestivos que vão e vêm estão ligados a um medo?

Não, caro amigo, não há medo.
Isto está resolvido.

Há, como existe cada vez mais nas pessoas, fenômenos de intolerância alimentar.
 O seu metabolismo muda e, em particular, isso vai lhes parecer surpreendente, mas a partir do momento em

que você decidir comer de forma mais saudável, e viver uma vida mais equilibrada no nível alimentar, como por
acaso, vai parecer que os problemas se agravam.

Sim, eles se agravam por que vocês se tornam mais sensíveis.
Naquele momento, convém eliminar os tóxicos mais evidentes.

Os tóxicos mais evidentes, no nível vibratório, em relação às novas estruturas que entram em ressonância
atualmente, são quais?

O álcool, a carne e depois, para muitos, o trigo.
Pois o trigo foi modificado, é lógico.

Lembrem-se do princípio de ressonância.
É bom dizer: “eu me alimento de orgânico”.



E vocês acreditam estar protegidos.
Mas isso não é totalmente correto.

Já é um primeiro passo.
Mas há um segundo passo.

Este segundo passo é compreender que a alimentação segue um princípio de ressonância.
Mas antes de seguir o seu princípio de ressonância em vocês, com as suas decisões pessoais de comer
orgânico ou de forma saudável, como vocês dizem, há um outro princípio de ressonância que, ele, é muito

mais coletivo, ou seja, a humanidade, na sua totalidade, criou uma alimentação de natureza compactadora, isto
é, é algo que vai aumentar a sua densidade através dos alimentos que, no entanto, são saudáveis.

Eu acho que foram dados alguns ensinamentos, recentemente, sobre isso.
À medida que os meses passarem, vocês vão perceber que vocês irão se tornar cada vez mais intolerantes a

alguns alimentos, vocês vão chegar a comer apenas o que vocês próprios produziram, para aqueles que
tiverem esta possibilidade.

 Evidentemente, por que o orgânico é a prova, se vocês quiserem, da qualidade no plano Vibratório, mas não
no plano químico exclusivamente.

Mas esta qualidade Vibratória não é a mesma coisa que a qualidade Vibratória da pessoa que cultiva o seu
próprio jardim e que produz o que ele vai comer, ou que transforma, ele mesmo, o que ele vai comer.

Pois, quando vocês mesmos transformarem e produzirem, vocês ali colocam a Vibração do Amor, disso que
vocês São.

O que não é necessariamente o caso, mesmo para os produtores de orgânico.
E esta qualidade Vibratória nova, vocês serão ali cada vez mais sensíveis.

***

Pergunta: como explicar que ainda temos sofrimento quando vamos para a Luz conscientemente?

Eu concordo com você.
Mas a origem está na cabeça.

O corpo é apenas a manifestação da consciência, a um ponto que sequer vocês podem imaginar.
 Se admitirmos este princípio, e isso é mais do que um princípio, é a Verdade essencial, o seu corpo é a

manifestação da sua consciência em meio mesmo a esta Dimensão.
Se o corpo sofrer, podemos evidentemente pensar em tratar do corpo, às vezes isso é urgente, é preciso fazê-

lo.
Mas, por vezes, e principalmente para os seres que estão no caminho, que abriram algumas portas, o simples
fato de aceitar que o corpo, através do seu sofrimento, manifesta uma resistência, já é um grande passo para a

liberação.
O princípio de causalidade, de dizer “eu tenho dificuldade em tal local por que tal coisa está imprópria no meu

corpo”, é uma primeira etapa.
A segunda etapa é encontrar a causa do sofrimento físico ou psíquico.

E, a terceira etapa, é se entregar à Luz.
As resistências e as dores do corpo estão também ligadas às zonas de resistência à Luz, em você.

Se você aceitar se liberar exteriormente, você será liberado interiormente.
Quanto mais vocês se liberarem das suas posses, sejam elas quais forem, mais vocês ficarão leves e eu vou

repetir um slogan que foi empregado em algum lugar: “viagem leves”.
Quanto mais vocês estiverem leves na viagem que lhes resta a fazer sobre este planeta, mais vocês estarão na

leveza e no Estado de Ser.
Vocês não podem levar nada das suas posses daqui.

Absolutamente nada.
Mas, por outro lado, o simples apego no nível da sua cabeça será um peso na matéria em relação ao que está

vindo.
Penetrar no Estado de Ser é voltar-se inteiramente para a liberdade e para a relação livre.

Então, há aqueles que vão lhes dizer: “sim, mas existem contingências materiais, é preciso pagar isso, é
preciso pagar aquilo”.

Mas é preciso também terminarem com isso.
Pois é o que está vindo.

Eu lhes disse e repeti durante anos.
E vocês ali estão.

Então, adiantem-se.
Aliviem-se antes da leveza chegar.

Pois, se a leveza e a Luz chegarem e vocês ainda estiverem em via de se desvencilhar dos pesos, isso vai



deixá-los risíveis, seja qual for o despertar à Luz que vocês tiverem vivenciado.
Lembrem-se das palavras de CRISTO, na sua época, quando Ele disse: “deixe os mortos enterrarem os

mortos, deixe tudo e me siga.”
É isso que a Luz vem perguntar a vocês.

Vocês são capazes de perder tudo para ganhar a sua Luz?
A pergunta está aí, ela não está em outros lugares.

Vocês são capazes de abandonar tudo, o que vocês creem, o que vocês têm, pela Luz?
Ela os quer inteiramente e integralmente.

Para retomar o que disse o Arcanjo ANAEL, o abandono à Luz é um abandono total.
Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.

Quem é o mestre?
A Luz ou o peso do passado?

***

Pergunta: às vezes, eu me sinto como vazia interiormente.

Bem, sim, pois MIGUEL lhes falou de desconstrução, ele disse que isso não era uma destruição.
Mas, efetivamente, em alguns casos, podemos falar de demolição.

A demolição é o que antecede a Ressurreição.
Todos vocês passam por zonas de Sombra.

As zonas de Sombra simplesmente estão ligadas à incapacidade temporária que vocês têm para manterem a
energia no nível do Coração.

Em breve, vocês irão perceber que, assim que vocês saem do Coração, vocês sofrem, assim que vocês saem
do Coração, há sofrimento.

E que assim que vocês entram no Coração, tudo desaparece como por encanto.
É o aprendizado da Luz.

Nada mais.

***

Pergunta: às vezes o chamamos de Mestre Omraam, ou de Aïvanhov, ou de Mestre Aïvanhov, ou de
OMA, ou ainda de Vovô. O que você acha?

Façam como quiserem.
Mas aquele que me chamar de Vovô, também terá direito a um apelido.

Eu não sou chegado a alguns apelidos.
Mas, no entanto, compreendam bem que, seja qual for o nome que vocês me derem, o mais importante se

encontra no prenome: Omraam Mikaël.
OMA se vocês quiserem.

Aïvanhov, nenhum interesse.
Omraam é importante.
Mikaël é importante.

Mas, se vocês quiserem dar um senso de humor, eu diria, chamem-me de Mestre, Grande Comandante da
Ordem dos Melquizedeques.

Mas eu não irei tão longe.
Chamem-me como vocês bem quiserem.
Chamem-me como eu ressoo em vocês.

Isso é o mais importante.

***

Pergunta: disseram-me que eu não estava enraizada o suficiente. Isso corresponde ao quê?

Então, aí eu vou lhes explicar algo que é muito simples.
Isso também, isso foi uma falsificação da Luz na Nova Era, extremamente frequente.



Disseram-lhes que era preciso estar enraizado e que era preciso descer as energias no primeiro chakra.
Tudo isso é perfeitamente verdadeiro.

Mas, entretanto, através disso, muitas pessoas foram impedidas de aceder à dimensão espiritual.
Pois, ao quererem ficar enraizados nesta realidade, vocês perdem o contato com as outras realidades.

O enraizamento que nós pregamos foi essencial para receber a Luz, é bem verdade.
Mas a densidade e o peso não são o caminho.

O caminho é a leveza.
Evidentemente, é preciso permanecer nesta Dimensão, neste corpo, mas não é preciso querer a qualquer

custo descer a consciência a níveis mais densos, pois isso freia a sua expansão e vocês precisam se
expandir.

Não deixar a matéria, mas se expandir e expandir também esta matéria.
Há, nesse nível, uma bela falsificação da Luz.

Pois, assim que vocês começam a ter visões ou a perceber outras realidades, os seres dizem “que coisa,
vocês não estão enraizados”.

Mas se vocês estão aí, significa que vocês estão enraizados.
É uma invenção da imaginação dizer que vocês não estão enraizados.

Vocês estão necessariamente enraizados já que estão presentes neste mundo, pois, se vocês não estivessem
enraizados, vocês estariam mortos.

É tão simples assim.
Então, a resposta foi dada.

O corpo de Estado de Ser, os espaços multidimensionais que se abrem a vocês, fazem-nos perder as
referências do que vocês chamam de enraizamento.

Pois vocês colocaram no enraizamento o medo de Dimensões superiores.
E a falsificação da Luz foi bem sucedida neste nível.

***

Pergunta: por que eu sinto mal-estar quando guio um automóvel?

Há efetivamente períodos transitórios e alguns de vocês não podem mais dirigir, pois a velocidade desequilibra
os campos, isso é perfeitamente normal.

Mas, no entanto, esse é um período, se vocês quiserem, que é transitório, que corresponde a uma fase de
ajustamento.

Mas eu garanto a vocês que se vocês aceitarem deixar-se possuir pela Luz, se vocês se abandonarem à Luz,
vocês não irão pressentir nem pensar no seu enraizamento.

O que vocês querem que aconteça?
Vocês estão enraizados a partir do momento em que vocês colocam os pés sobre a Terra e que estão neste

corpo.
Por que vocês querem incluir enraizamento no enraizamento?

Foram as teorias fumegantes da Nova Era que diziam: “se vocês quiserem receber a Luz, é preciso ter os pés
sobre a Terra”.

Mas, vocês os têm, os pés sobre a Terra.
Isso é mais a cabeça que vocês não têm nas estrelas e que vocês têm no mental.

Coloquem a cabeça no coração e depois, isso é tudo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou deixá-los agora repousarem, prepararem-se, para irem às suas ágapes.
Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos e lhes digo até a noite.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articled0a5.html

http://autresdimensions.info/articled0a5.html


http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-28_juillet_2009-articled0a5.pdf
28 de julho de 2009

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-28_juillet_2009-articled0a5.pdf


Saudações a vocês, povo da superfície.

Meu nome é RAMATAN.

Eu sou o Governador de uma região da Intraterra pertencente às linhagens Delfinoides, situando-me em um território
sob a Venezuela.

Como Governador da Intraterra pertencente à linhagem Delfinoide, eu os lembro, para aqueles que não tiverem
ouvido a nossa história, que somos um povo que acedeu à quinta dimensão em tempos muito remotos, remontando

de mais de 320.000 anos.

Somos os guardiões das grades magnéticas da consciência humana e da consciência planetária.

Permitimos à vida se manter nesta terceira dimensão dissociada que vocês pisam, vocês, povo da superfície.

Como já sabem, ou talvez como sentem isso no seu ser interior, vocês já chegaram a um momento crucial da sua
história.

Esse momento crucial pode ser assimilado ao que chamamos, nós, povo da Intraterra, de comutação [permuta, troca,
substituição].

A comutação consiste em orientá-los, segundo as suas escolhas e segundo as suas possibilidades vibratórias, tendo
sido definidas, desejadas e atualizadas pelo seu caminho em suas múltiplas encarnações.

Todos vocês são, sem exceção, assim como disse o Grande Comandante da Ordem dos
Melquisedeques, Sementes de estrelas.

Entretanto, a comutação tem por objetivo permitir-lhes continuar as suas escolhas, as suas experiências de
encarnação, de Luz ou de Sombra, segundo as suas escolhas.

Eu confirmo que nenhum caminho é superior a outro, que nenhuma comutação é recompensa enquanto outra
sendo punição.

Apenas há retribuição, ressonância e atração, somente em função das suas escolhas e das suas experiências.

A hora é para a comutação.

RAMATAN – 28 de julho de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-kV4QpllrwUU/UWkEAiKeOKI/AAAAAAAAATU/nT963Yq8waY/s1600/Ramatan11.JPG


A hora é para a comutação.

Assim, portanto, o ‘princípio de atração e de ressonância’ está em operação, desde pouco tempo, sobre a sua Terra.

Nós nos preparamos ativamente, povo da Intraterra, para esses momentos.

Nós acolhemos, na nossa dimensão, muitos irmãos pertencentes a outras linhagens que as nossas.

Nós acolhemos, assim, os Anjos do Senhor, os Vegalianos.

Nós acolhemos os povos da Ursa Maior, os povos que não têm acesso às dimensões superiores dos Anjos.

Hoje, todos juntos, reunidos na injunção Micaélica, daquele que vocês nomeiam Cristo Miguel, nós desvendamos e
reativamos os discos de obsidiana (*).

Enfim, nós descolamos os planos e separamos os planos, a fim de que cada um e cada uma possam seguir o seu
caminho em total independência e em total liberdade.

Assim, e doravante, cada ser humano, onde quer que esteja sobre a superfície deste planeta, se vê atribuir
um Guardião.

Esse Guardião é aquele que está encarregado, pessoal e individualmente, de acompanhá-los e de guiá-los em
função da comutação que vocês escolheram.

De fato, existe uma quádrupla escolha nos próximos momentos.

***

Muitos Arcanjos intervieram nesses últimos tempos, por esse canal no qual estou ou por outros canais, é claro, a fim
de encorajá-los a efetuar a escolha necessária à comutação e à orientação.

Eu repito, ainda uma vez, que nenhuma escolha é superior a outra, porque todas as escolhas irão conduzir, em
última análise, à reintegração da Fonte e da Luz, mas os caminhos para ali chegar são múltiplos e inumeráveis.

Assim como disse o seu maior neófito, Cristo: “Há muitas moradas na casa do Pai”, ressoa nisso a frase que ele
também pronunciou: “que lhe seja feito segundo a sua fé”.

No que você acreditar, no que você aderir, irá entrar, em breve, em manifestação.

Pelo ‘princípio de ressonância e de atração’, pelo ‘princípio de dissociação e de liberação dos planos’, vocês
estiveram, durante muito tempo, no nível dos povos da superfície, isolados, de algum modo (a palavra “quarentena”

pode ser aplicada), das outras forças evolutivas do planeta, porque alguns de vocês, algumas almas, algumas
Sementes, decidiram encarnar-se nesta dimensão dissociada para ali realizar uma série de experiências.

O resultado observado no seu mundo da superfície é a ilustração.

De um lado, a mínima maioria, daqueles que Cristo chamou de “tépidos”, aqueles que não sabem aonde ir, que
apenas seguem a massa.

Do outro lado, uma parcela ínfima portando diversos nomes, mas oposta, por princípio e por convicção, à
emergência da Luz Una, desejando, a todo custo, manter o isolamento, desejando manter, a todo custo, o poder, a

escravidão.

E, enfim, outra parte, muito minoritária, de seres que desejam colocar fim à experiência dos planos dissociados.

A quarta parte, em número limitado, aí também, corresponde aos seres que desejam continuar a experiência da
matéria desta densidade, mas não mais de maneira isolada, mas reintegrada na Família Galáctica.

***

Como sabem, pertencemos à quinta dimensão, mas conservamos um corpo de terceira dimensão.



Nós somos as Sentinelas, nós somos aqueles que sacrificaram, sem, no entanto perdê-la, a Divindade, a fim de
poder zelar por vocês, que são a nossa Criação.

Nós guardamos o corpo, mas nós passamos, como vocês, no ar, e não vivemos mais na água.

Outros guardiões permaneceram ainda mais perto de vocês.

Eles representam o povo dos mamíferos marinhos.

Nós vimos de Sirius, a Fonte da sua vida.

Nós realizamos a nossa missão.

Alguns de vocês, agora, irão nos substituir na Intraterra, mantendo assim um corpo de terceira dimensão, mas
ligado à Fonte, à sua Fonte.

Outras sementes de estrelas irão partir realmente para as estrelas, a fim de retornarem, no seu veículo Merkabah,
ascensional, à sua Fonte primordial.

Os momentos que vocês irão viver, assim como definiu o Arcanjo Miguel, Cristo Miguel, são momentos de grande
Graça.

Todo momento de reversão e de revelação é um momento de Graça.

Vocês aí estão.

Solenemente e em Verdade.

Assim como disse Cristo: “Em Verdade, eu lhes digo, a hora chegou”.

Cada um de vocês, pelo ‘princípio de ressonância e de atração’, irá atrair para si, nos seus veículos, físico e sutil,
mas também, no seu veículo de Eternidade, a presença de um Anjo (de Luz ou rebelde), em função das escolhas que

vocês fizeram.

Bem amado povo da superfície, não há julgamento, não há Sombra, não há Luz, há apenas a Luz.

Mas, entretanto, alguns desejaram fazer viver a Sombra.

Essa é a escolha deles, a mais respeitável, porque essas almas, Sementes de estrelas, irão retornar um dia à
Unidade e à Fonte, com uma Luz ainda mais brilhante do que a sua.

Isso é um mistério, mas é a Verdade e em Verdade, eu lhes digo, não julguem, porque vocês não têm capacidade
para julgar.

O único julgamento aplicável é o seu com relação a você mesmo, pelo ‘princípio de ressonância e de atração’.

Somente Cristo Miguel pode julgar, e ele virá, e ele está vindo, assim como anunciou, julgar com o coração e com a
Luz.

***

Vocês chegaram, não no tempo do Anúncio, mas no tempo da Advertência.

Como foi anunciado em todas as profecias presentes na superfície da Terra, desde tempos muito antigos, inscritos e
gravados nas tábuas da Lei, não aquelas que foram falsificadas pelos padres de Aaron, mas, sim, as escritas
por Hermes-Thot, sobre a ‘pedra sagrada’, que não é de esmeralda, mas que é, entretanto, uma pedra verde.

Hoje, e agora, em seu tempo e em seu calendário, chega a vocês a ‘hora das redescobertas’.

A hora das redescobertas com o que vocês semearam, a hora das redescobertas com o que vocês cresceram, a
hora das redescobertas com a Verdade.



Vocês são seres de Eternidade, todos vocês, sem exceção.

Como poderia ser de outro modo?

Mesmo aqueles que jogaram o jogo da Sombra, que cortaram os planos, são Seres da Luz.

Entretanto, eles jogaram, e continuam a jogar, um jogo que os afasta, sempre e ainda mais, da revelação da Luz.

Mas isso não tem qualquer importância aos olhos da Fonte.

Como sabem, a Fonte se revela a vários seres humanos da superfície.

E é sempre essa palavra que retorna: “Fonte”.

Nós os engajamos firmemente a falar de “Fonte”, porque ela é uma Fonte de Vida, uma Fonte Viva, uma Fonte
Verdadeira, tanto no que se refere à imagem Intraterrestre que chamamos, no seu tempo, de “Fonte Intraterrestre”, do

mesmo modo é para a Fonte Intraterrestre e Extraterrestre.

***

A hora é, agora, para o seu alinhamento, no seu coração.

Vocês associaram a Presença, uma dupla Presença, eu diria até uma tripla Presença.

Além mesmo dos seus campos de coerência e de consciência (constituídos do seu veículo físico, dos seus veículos
sutis, da totalidade do seu corpo, do seu Espírito e da sua alma), mesmo nesta Trindade, associa-se a vocês outra

Trindade.

Ela é constituída do seu corpo de Estado de Ser, corpo de Eternidade, que lhes é apresentado por Cristo Miguel,
iniciado nos Casamentos Celestes.

Vem, em seguida, o Anjo, que ressoa com você, que não é o Anjo Guardião, mas que é o Anjo da comutação,
como Sentinela.

E, enfim, a revelação do próprio Cristo Miguel.

Esta Tri-Unidade realiza, em vocês, a promessa e o juramento da “Fonte”.

“Fonte”, essa palavra deve ser para vocês “sinônimo” da sua filiação, da sua Eternidade, de sua Unidade, qualquer
que seja o caminho que vocês escolheram.

A dissociação, a separação dos planos, não tem mais razão de ser, assim como foi anunciado, há pouco mais de
duas semanas, por Cristo Miguel.

A Luz renasceu, a Luz está chegando.

Isso não é uma visão da mente ou uma visão sutil, é uma visão real.

A Luz vem se fundir igualmente na sua dimensão.

Metatron é o portador desta nova Luz que firma uma aliança e, sobretudo, um retorno.

Povo de superfície, irmãos humanos, os momentos que vocês vivem são únicos.

Não deixem desperdiçar esse prazer, esta Aliança, essas Núpcias, pelo que quer que seja, ilustrando o jogo do medo
e dos medos, presentes em vocês, ainda.

Como no exterior de vocês, nos jogos da Sombra e da Luz, a Sombra e a Luz se transmutam e se separam por
alquimia.

Isso é normal, isso é Verdade.



Bem amado povo da superfície, neste momento, a preparação é ativa, porque o período essencial da humanidade,
desde mais de 50.000 anos, irá se ilustrar e se manifestar aos seus olhos, estupefatos, entre 15 de agosto e 29 de

setembro do seu ano [2009], assim como anunciou o Arcanjo Miguel.

***

Hoje, pelo princípio de ressonância, vocês devem iluminar, tornar tudo claro, absolutamente tudo, em vocês.

Inúmeros Arcanjos expressaram-se entre vocês, por múltiplos canais, falando sempre e incessantemente da mesma
coisa: o abandono à Luz, explicando em palavras simples, a iniciação do Cristo e do Arcanjo Miguel.

Hoje, vocês estão nesses momentos.

Nós somos uma multidão a esperar pelo sinal da Fonte, nas próximas semanas do seu tempo terrestre, a fim de
aparecermos e de nos manifestarmos.

Isso é agora.

Este anúncio é importante.

Eu gostaria, bem amado povo da superfície, de abrir com vocês um espaço de discussão com relação ao que eu
acabo de lhes dizer, de lhes anunciar, em nome de todos os povos Intraterrestres.

O mesmo anúncio será feito, dentro de muito pouco tempo, por aquele que vocês chamaram de ADAMA, no nível
de Telos, que é, ele também, um dos Governadores da região situada sob a América do Norte.

Assim, as linhagens humanas que desceram na Intraterra, quando da chegada das forças opostas à Luz, há 300.000
anos (assim como a nossa descida, nesta Intraterra e da Luz, na mesma época, mas por razões diferentes),

anunciam, de maneira sincrônica, a Verdade do que é, do que vem e do que se revela a vocês.

Então, obviamente, a chegada da Luz, a chegada de Cristo Miguel, pode se refletir por uma agitação, em vocês, do
mental, por uma agitação das emoções, por uma agitação dos medos, ou mesmo por recusas.

Isso se refere apenas a vocês com vocês mesmos.

Mergulhem no seu ser interior, encontrem ali a Luz, como disse Cristo: “Mantenham a sua casa limpa, porque
ninguém conhece nem a hora, nem o dia”, disse ele.

Hoje, sem especificar o dia e a hora, nós afirmamos, nós, povo da Intraterra, que o momento chegou e que esse
momento está, agora, no seu espaço/tempo.

Eu permaneço com vocês para responder. 

***

Questão: você explicou que guardou a sua forma de terceira dimensão. Você irá se manifestar aos nossos
olhos?

Nós iremos nos manifestar, muito em breve, no momento da vinda de Cristo Luz, dentro de algumas semanas.

***

Questão: Como reconhecê-lo?



Assim como disse, nós, povo da água, Delfinoides, vencemos a água e vivemos no ar e nas terras.

Nós temos, portanto, uma estrutura profundamente diferente da sua, mas, entretanto, vocês podem nos assimilar a
grandes golfinhos que se têm em pé, apresentando um corpo cuja pele exibe uma estrutura idêntica à dos golfinhos.

Nossa conformação é profundamente diferente.

Nosso cérebro nada tem a ver com o seu.

Nós desenvolvemos uma consciência de grupo, além da nossa consciência individual, que eu espero que vocês
realizem aqui mesmo, devido ao número de entidades, irmãos e irmãs que vocês são, que é a consciência

unificada.

Esta consciência unificada se reflete pelo aparecimento de um cérebro diferente, de um cérebro que é profundamente
diferente.

Esse cérebro corresponde a algo novo, chamado pelos seus cientistas de “lobo paralímbico”.

Esse lobo paralímbico é uma realidade que emerge em vocês.

***

Questão: qual é a relação que se cria entre o "Cristal Fonte" e as pessoas que os carregam?

Os cristais Fonte encontrados no seu mundo de superfície foram colocados por nós mesmos, em concordância com o
povo presente na superfície, no momento em que nós entramos na Intraterra.

Eles são portadores de memórias.

Eles têm, sobretudo, a particularidade, além mesmo de serem portadores dessas memórias do universo, de os
conectarem com a Fonte Intraterrestre, ligada às estrelas e à sua própria Fonte, como Sementes de estrelas.

Eles estão, portanto, além do simples alinhamento corpo/alma/Espírito.

Eles os conectam com o seu corpo de Estado de Ser, com o seu corpo de Eternidade e também com Cristo Miguel,
e também com o Anjo, o Anjo da comutação.

Eles reforçam, se preferirem, esta ressonância energética, vibratória e de consciência.

***

Questão: aonde você vai se manifestar?

Váras coisas vão se manifestar, aos seus olhos, à sua consciência, ao seu coração.

Eu falei da Trindade, Tri-Unidade, mais especificamente.

As embarcações de Luz e as embarcações materiais chegam ao seu céu.

Os povos da Intraterra revelar-se-ão, cada um à sua maneira, no nível visual e no nível consciente.

Isso se tornou possível unicamente devido ao impacto de Cristo Miguel sobre esta Terra, que irá permitir, rompendo
o isolamento no qual vocês estavam, pela reativação dos discos de obsidiana, o contato.

Até agora, a Luz estava oculta, a verdadeira Luz encontrava-se confrontada com uma inversão dela mesma, com
uma falsificação, assim como isso foi denominado por Anael.

Esta falsificação tornava impossível a nossa intervenção direta na sua dimensão.

As coisas estão mudando.



Nós rompemos e restituímos o seu magnetismo aos planos, aos diferentes planos.

Assim, a Luz pode, novamente, voltar a se manifestar diretamente, muito em breve, sem passar por um canal, sem
passar por um ser, mais ou menos privilegiado, mas diretamente à sua consciência, diretamente aos seus olhos,

diretamente ao seu coração e na Vibração.

***

Questão: as redes sagradas continuam?

As redes presentes nesta dimensão estão, obviamente, presentes, senão esta dimensão não existiria simplesmente
mais, o que não é ainda atualidade.

Vocês estão na época das revelações e do que foi chamado por São João o “O Cavaleiro da Águia”, de
“Tribulações”.

O final desta dimensão chegará no momento oportuno.

Isso irá firmar, obviamente, o desaparecimento completo no nível do mundo da superfície, de todas as redes
magnéticas e de toda forma de vida, tal como vocês a definem.

Isso não é para agora.

Então, as redes sagradas prosseguem existindo, mais do que nunca.

***

Questão: os oceanos da Intraterra estão em comunicação com os oceanos de superfície?

Obviamente, dado que a água desse lugar está em múltiplos lugares, e não unicamente no nível dos polos.

A água da Intraterra, a água do Mistério, comunica-se com a água da matéria, a água da manifestação.

Assim é de certos lagos de montanhas, que são a emergência da energia Mariana e os lugares de aparição.

Assim é das Fontes vindas da Intraterra, tal como você disse.

Não são águas de escoamento.

São águas que estão misturadas com as águas da nossa dimensão.

***

Questão: os lagos dos seus espaços estão sujeitos ao fenômeno de marés?

Não.

***

Questão: poderia desenvolver sobre os discos de obsidiana?

Isso é um grande segredo.

Isso foi enviado, com grande propósito, por Cristo Miguel, a fim de que aqueles que souberem, e eles são muito



pouco numerosos, se revelem e se despertem a si mesmos.

Esses seres, presentes na superfície do planeta em corpos humanos, pertenceram a Ordens muito especiais,
denominadas Elohim, mas não unicamente.

Há também, entre eles, Sementes de estrelas, vindo se encarnar nesta dimensão dissociada, em particular vindas
de Vega da Lyra.

Os Vegalianos são os Anjos do Senhor, disso vocês sabem.

São aqueles que vêm receber e assistir aqueles que se preparam para transitar no seu veículo
multidimensional Merkabah.

Como sabem, como anunciou Cristo Miguel, a Merkabah Jerushalaïm chega a sua dimensão muito em breve.

Assim, os sete discos de obsidiana são a matriz da Vida sobre esse mundo, tal como ela foi trazida pelos Guias
Azuis de Sirius, bem antes desse ciclo da humanidade, a mais de 20 milhões de anos do seu tempo, no momento em

que as matrizes cristalinas se formaram, trazidas pelos Grandes Seres de Sirius que são, literalmente, os seus
Criadores, os verdadeiros, e não aqueles que foram falsificados.

***

Questão: são esses discos de obsidiana que permitem a sua presença?

Permite, sobretudo, a presença e a manifestação de todos os povos galácticos referidos por esta Terra e pelos seus
habitantes, porque há muitas moradas na casa do Pai.

Há muitas almas, vindas de muitas origens, mesmo neste planeta.

E, portanto, além da aparência humana, além da sua alma, além do seu Espírito, existe uma ‘Semente’, o veículo de
Estado de Ser e de Eternidade que vocês devem ver, aceitar, ou recusar, mas, em todo caso, ver e compreender

enfim a Verdade.

Então, os povos, nos múltiplos universos e nas múltiplas dimensões, apresentam-se a fim de revelar e despertar.

Então, sim, os discos de obsidiana são a matriz da Criação desta dimensão, desde tempos imemoráveis que eu
calculo em um milhão de anos, época em que os cristais foram trazidos e na qual o núcleo da Terra foi semeado.

Esta ‘bola de matéria inerte’ tornou-se, naquele momento, viva, pela inserção, em sua estrutura, das matérias
cristalinas, pelos Grandes Guias de Sirius.

***

Questão: você pode desenvolver sobre os Dragões e a evolução do planeta?

Os seres humanos, presentes na humanidade atual, são os descendentes de uma humanidade primordial, chamada
de “Angélica”, porque a criação dos Seres Azuis de Sirius (no momento da criação da vida, não mais mineral,

mas vegetal, animal e humana), a humanidade primeira, era realmente, Adâmica, no sentido primordial e não mais
modificado.

Adão tornou-se o “bad”, o “mau”, pela interferência das forças ligadas aos Dragões.



Os Dragões são répteis alados que interferiram nesta criação há mais de trezentos mil anos.

Tendo tomado posse, e tendo semeado esta dimensão, a primeira coisa que eles realizaram foi cortar esse plano
evolutivo da Luz.

Entretanto, nós mesmos, povo Delfinoide, naquele momento, e diante da urgência, criamos e realizamos
a consciência unificada necessária para a vida na quinta dimensão.

Paralelamente a isso, o povo da humanidade primeira, realmente Adâmica, ligada à Fonte, não pôde mais existir
nesta dimensão cortada.

Eles então penetraram na Intraterra.

Mas, sucessivamente, nos diferentes ciclos da humanidade, famílias de Luz emergiram,famílias de Luz foram
encarnadas por seres específicos que tentaram novamente multiplicar a humanidade dissociada, tentando reunificá-

la.

Mas os momentos não haviam chegado, os momentos não haviam nascido, apesar do nascimento de Cristo.

Assim, esses Dragões, de diferentes raças, aliás, cortaram a humanidade primeira, insuflaram neste
homem (aqueles que não quiseram ou não puderam penetrar a quinta dimensão) certo número de componentes que

limitaram a sua Divindade.

A sua Divindade que foi fechada em partículas denominadas “centelhas Divinas” e “centelhas espirituais” e,
extremamente restritos, os corpos de Estado de Ser e de Eternidade foram então colocados de lado, conservados.

Essa foi a promessa inicial da Fonte, relativa ao seu juramento, de voltar um dia, porque alguns de vocês, aqui
presentes ou não, presentes em outros lugares, desejaram viver esta experiência.

Em alguns momentos da sua história, quando da iniciação de novos ciclos, correspondente, portanto, ao final de
outro ciclo, a Luz se encarnou, mas jamais a Fonte das Fontes aceitou esta separação.

Por conseguinte, Ela se manteve, apesar do isolamento dos planos desejado pelos Dragões, em meio mesmo à sua
criação.

Assim, como Ela disse, Ela mesma, a Fonte jamais os deixou.

O Pai, assim como vocês O nomeiam, “ABBA”, sempre esteve aí.

Ele é a emanação da Fonte Una, a Entidade Criadora, a Polaridade Feminina e Masculina indissociáveis, mesmo
nos planos mais densos, de qualquer Criação.

O dragão é, portanto, efetivamente, uma força animal, presente em vocês.

Lembrem-se das palavras de Hermes: “o que está no alto é como o que está embaixo, para fazer o milagre de uma
única coisa”.

Tudo o que os seus olhos veem, tudo o que as suas mãos tocam, tudo o que o seu Espírito toca e percebe e
compreende está também presente, do mesmo modo, no interior de vocês.

Assim, todos os seres e todos os planos estão presentes no interior de vocês, simplesmente eles não foram revelados
e desvendados.

Isso se faz, agora, pelo retorno ao serviço dos discos magnéticos, porque o momento chegou, mesmo se a maior
parte de vocês, sobre este planeta, recusa vê-lo e jamais irão aceitá-lo. 

Isso não é importante, a comutação se faz agora.



***

Questão: esta raça de Dragões participa hoje do que você chamou de comutação?

Sim.

Assim como Cristo disse, repetido pelo bem amado João: "a hora é para a colheita".

A hora é para o recolhimento, para a revelação, para o despertar, para a ascensão ou para a queda, segundo o
grande ‘princípio de atração e de ressonância’ e do julgamento.

Em uma palavra e em Verdade, os Dragões, obviamente, vêm recolher aqueles que quiserem continuar, e é a
liberdade deles, a mais absoluta, o caminho da matéria desta densidade, unificada ou separada (sabe-se agora que

apenas será de forma unificada). 

***

Questão: a hora da colheita tendo chegado, isso significa que os espaços de escolha terminaram ou que,
apesar de tudo, quando um ceifeiro "se apresenta", há ainda uma possibilidade de escolha?

O ceifeiro se apresenta, mas não leva, por enquanto.

Enquanto o ceifeiro estiver presente e não levar, a escolha está aberta.

A Fonte é Amor, a Fonte é Liberdade.

Até o último minuto, o Pai/Mãe os quer, mas não pode impor-lhes o que quer que seja.

Então, Ela espera.

A Fonte revelou-se, agora, a vários humanos, através da sua última forma [Babaji Haidakhan], porque, sendo a Fonte,
efetivamente, ela pode tomar a forma e o corpo que desejar.

*

*

Quando Cristo dizia: “Meu Pai me enviou”, ele falava desta Fonte, desta Fonte à qual ele ia se juntar, no final da sua
missão terrestre, no Himalaia.

Esta Fonte apareceu, por várias vezes, em um corpo, e voltou, para partir à vontade.

Não me compete impor-lhes esta imagem ou esta forma, mas aqueles de vocês que estão prontos, em ressonância, o
compreenderam e o identificaram.

A Fonte se apresenta, mas ela não se impõe.

Ela espera que você a identifique e que o princípio de ressonância o faça fundir com a sua Divina magnificência.

A Fonte, emanação, manifestou-se voluntariamente em um corpo de homem, mas o conjunto da Criação, o conjunto
da matéria é matriz, matriz e mãe, mãe e origem, e Fonte.



Então, sim, a Fonte se revela a um número cada vez mais importante de seres humanos.

A Fonte é comutação, ao menos para os que a aceitam.

Entretanto, uma série de crenças, presentes no ser humano, em suas estruturas ditas arcaicas, impede a revelação
desta Fonte.

Mas isso não é importante.

A revelação mais importante é a do Anjo da comutação.

Este Anjo da comutação vem, assim como eu disse, recolher, mas a colheita não está terminada, a Fonte não iria
permiti-lo, até o último minuto.

Além disso, Cristo Miguel anunciou claramente: há duas etapas essenciais, o 15 de agosto, o 29 de setembro [de
2009].

Virá, em seguida, outra etapa essencial, que será o Anúncio a ser feito pela Divina Maria, no mês de maio do seu
próximo ano.

Até aquele momento, tudo é possível.

Aqueles que fizeram a escolha da Luz não poderão mais ir para a Sombra, mas aqueles que fizeram a escolha da
Sombra poderão ainda regressar à Luz, se tal for o seu desejo.

Quanto aos tépidos, que correspondem à grande maioria da humanidade, nós não sabemos ainda o que escolheram,
porque a escolha não é feita por eles.

A escolha será feita apenas no momento da revelação da quinta dimensão nesta terceira dimensão, porque eles
apenas podem crer no que veem, no que eles ouvem pela sua razão e pelo seu intelecto.

Cristo lhes disse que “nada do que lhes foi escondido poderá mais ficar escondido”.

Tudo o que foi escondido será revelado, quaisquer que sejam as escolhas e as comutações.

Isso é indispensável, é a única maneira, para a Fonte, de reiterar o juramento e a promessa, de atualizá-los, em uma
nova Aliança, em uma nova promessa.

***

Questão: pode nos falar do Anjo que vem para cada um de nós?

É o Anjo que comuta, é o Anjo que assiste.

É o que vai guiá-los, pela sua Radiância e pela sua Presença, nas suas escolhas e no seu caminho.

Ele [Anjo Comutador] não pode agir por vocês, mas, no momento determinado, a um determinado momento, quando a
Fonte, o Pai/Mãe eterno o disser, naquele momento, ele irá intervir.

Os Anjos do Senhor  são as Legiões Celestes de Cristo Miguel, assim como foi anunciado por João, o bem amado.

Esses Anjos do Senhor vêm assegurar que cada um de vocês reencontre o seu veículo de Eternidade, o corpo de
Luz, o corpo imortal e que participe da Jerusalém celeste.

Os Dragões, os Anjos rebeldes, os Anjos de Yahvé, os Anjos de Allah, são os Arcontes.

Eles vêm, eles também, acompanhá-los no seu caminho de manutenção da forma e de manutenção da terceira
dimensão, a fim de continuar a experiência.

Obviamente, em cada ser humano coexiste a Sombra e a Luz.

Então, obviamente, aqueles que escolheram vão estar cada vez mais serenos, cada vez menos atormentados pelo



combate da Sombra e a Luz.

Aqueles que não escolheram, que são ao mesmo tempo da Sombra e da Luz, vivem e irão viver tormentos
incessantes, não ocasionados pela Fonte, mas pela sua não escolha e pela sua indecisão.

Eles serão, um dia, importunados pelos apegos do passado, através da manutenção de formas de vida arcaicas, por
esquemas ultrapassados de dominação e de poder, por esquemas ultrapassados de controle deles mesmos e dos

outros.

Estes serão cada vez mais atormentados, até que eles façam a escolha, neles, da Sombra e da Luz.

Mas a Sombra não é uma má escolha, ainda uma vez, compreendam.

A partir do momento em que vocês estiverem em concordância e em alinhamento com o seu destino e a sua
ressonância, naquele momento, tudo irá bem.

***

Questão: se o conjunto dos universos está dentro de nós, podemos considerar que somos espécies de
hologramas?

Sim.

Esse corpo que vocês têm habitado é uma Criação, uma Criação tangível, parte da matéria inerte, a argila, a terra,
assim como foi nomeado nas diferentes tradições primordiais da Terra.

Vocês foram criados pelos Criadores, a partir da terra.

Sobre isso, outros Criadores, de dimensões separadas, ali colocaram a sua Vibração.

Entretanto, quando vocês saem desse corpo, seja no passado, passando pelas portas da morte, seja hoje, para
aqueles de vocês que são capazes de transferir a totalidade da sua consciência no corpo de Estado de Ser, vocês se
apercebem, naquele momento, de que tudo isso é apenas uma ilusão à qual vocês acreditaram e é o caso de dizer,

duro como ferro.

***

Questão: como sentir e perceber o Anjo da comutação?

Por enquanto, ele lhes permanece escondido e irá permanecerá, para a maior parte de vocês, até o sinal da Fonte,
porque ver o Anjo da comutação, chamado também de Anjo da Face, corresponde ao julgamento, e o julgamento,

como foi dito, irá ocorrer por último.

***

Questão: alguns seres terão, nos momentos que vêm, a revelação da sua filiação eventual?

Sim.

Alguns seres humanos tiveram a primazia de se ver revelar a sua linhagem espiritual e a sua linhagem desse mundo
de estrelas.

Vários seres humanos adivinham essas revelações.

Isso se tornou possível, e vocês compreenderam, pela ignição das doze lâmpadas, iniciada pelo Cristo Miguel quando
dos Casamentos Celestes.



Esses Casamentos Celestes liberam uma oitava diferente em 15 de agosto e em 29 de setembro [de 2009].

A face do seu mundo terá mudado entre 15 de agosto e 29 de setembro [de 2009].

Inúmeras revelações interiores serão feitas.

A comutação será refinada.

Então, sim, a revelação se refere a cada ser humano.

Ela está a caminho.

O mais importante, assim como o disse o Mestre do Ar, RAM, ou ainda os Arcanjos, é a Alegria.

Vocês devem cultivar e deixar aparecer a Alegria através do riso, através da bondade, através da benevolência,
através do serviço, através da doação.

O único modo de não deixar emergir as Sombras e os medos é gerar a Alegria, porque o medo tem horror da Alegria
e a Alegria dissolve o medo e a Alegria dissolve a Sombra.

Nesse sentido, uma série de exercícios que lhes foram comunicados pelo Mestre RAM, ou por outros, são essenciais
para cultivar a Alegria, porque quanto mais a Alegria e o Amor emergirem, através da prática do Bhakti Yoga ou do

Karma Yoga, mais isso irá lhes permitir ir no sentido da comutação da Luz, se tal for a sua escolha.

Vocês não podem olhar a Sombra e olhar a Luz, vocês não podem manter as duas correntes.

Isso terminou.

Então, vocês querem ir para a leveza do seu Estado de Ser ou vocês querem ir para a densidade de sua
corporeidade?

A escolha se resume nisso.

Aí está, em palavras humanas, o que pode ser dito.

Mas, ainda uma vez, a Verdade está além das palavras e além da sua língua.

Ela está na sua atitude, no seu comportamento.

Tenham um olhar impregnado de Amor ao olhar todos os seres que vocês cruzarem e que a Luz os fizer cruzar.

“Ame e sirva”, assim como disse Cristo, com todo desinteresse, sem esperar absolutamente nada de volta.

Doem-se, vocês mesmos, e vocês irão encontrar a Alegria.

Tudo o que vocês guardarem, voltar-se-á contra vocês, na hora do Julgamento, assim como Cristo disse e como os
grandes neófitos o disseram.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amado povo da superfície, eu lhes transmito a minha saudação e as minhas Bênçãos.

Vão na Paz.



Vão na Paz.

Eu vou agora voltar aos meus espaços e deixar o meu “walk-in” regressar.

Sejam, como se diz frequentemente, amados, abençoados e vão para a Alegria, para a Luz, para a Verdade, para a
Simplicidade.

Não há outro caminho para realizar o que vocês são.

Eu os abençoo do meu modo.

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

(*) – Mensagem do ARCANJO MIGUEL (12.07.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/miguel-12-07-2009-integracao-das.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009-1

***

Mensagem do Intraterreno RAMATAN no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=368

28 de julho de 2009

***

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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http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=368
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Questão: poderia desenvolver sobre a Tábua de esmeralda [texto hermético] e nos dizer qual é a pedra que
substitui a esmeralda?

Não se trata de uma pedra de substituição.
A esmeralda é a pedra que cinge a fronte do Arcanjo Lúcifer.

Ela é a pedra do Conhecimento.

A pedra da Lei não é a esmeralda.
A taça do Graal não é em esmeralda, ela é uma variedade de pedra chamada de espodumênio verde [‘hiddenita’,

silicato de lítio e alumínio].
É uma pedra na qual foram gravadas as Tábuas da Lei, é uma pedra na qual foi formatada a taça do Graal, é uma

pedra na qual a Luz se reflete sem ser alterada.

A esmeralda retém a Luz.
A pedra de que falo transmite a Luz.

Há, aqui, um grande mistério ligado à Luz.
Enquanto a Luz ficar guardada no Interior, secretamente, assim como disse CRISTO, vocês não estão no Amor.

O Amor é a livre troca da Luz.
O Amor é dar a Luz e nada mais.

***

Questão: quando você fala de dar a Luz, como isso se concretiza na vida social? Trata-se simplesmente de
ser ou há uma maneira específica de difundi-la?

Dar a Luz, nos exercícios que vocês praticam em seres no caminho de conscientização do seu veículo de Estado de
Ser, necessita de alguns rituais, de protocolos que vocês praticam, por exemplo, como aqueles que lhes foram

transmitidos, que vocês transmitem, por sua vez.

Entretanto, no mundo dissociado que vocês ainda percorrem, através de suas atividades sociais, como as nomeiam,
convém Ser.

Ser consiste em centrar a sua consciência no coração, centrar a sua consciência no coração não é uma palavra,
mas uma Vibração.

Uma série rituais, de protocolos, de técnicas, foi transmitida a vocês, a fim de poderem estabelecer a sua consciência
no coração.

Estabelecendo a sua consciência no coração, fora dos espaços de meditação ou de recolhimento ou de oração, vai
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lhes permitir estar no Ser.

Estando no Ser, vocês poderão irradiar, pela transparência e pelo perdão.

Vocês poderão irradiar, sem querê-lo e sem emitir a vontade, a doação da Luz.

É isso que lhes é solicitado, agora.

***

Questão: você pode especificar os rituais nos quais você pensa quando fala de levar a Luz ao coração?

Isso se refere essencialmente a dois ensinamentos que foram dados: o primeiro por Mestre RAM, ao qual eu sou
filiado, obviamente, já que é o Regente do planeta Vênus.

Mestre RAM comunicou a vocês, no final do ano passado, um protocolo extremamente simples de consciência,
visando destrancar o que é chamado de seis chaves do coração (1).

As seis chaves abrem a porta do coração, isso devia ser realizado, deve ser realizado, no seu espaço interior.

O objetivo sendo realizar, simplesmente, a consciência do coração, apenas chamando-a pelo pensamento.

A partir do momento em que você chegar a estabelecer a consciência do coração, simplesmente pelo pensamento,
dizendo-se a si mesmo «eu me coloco no coração» e ao perceber a Vibração, você não tem mais necessidade de

rituais, porque a sua consciência construiu as fundações para a expansão da doação da Luz em você e para a
transparência da Luz em você.

Trata-se do abandono à Luz, tal como o defini no mês de maio [de 2009].

Há um protocolo que foi dado também pelo Intra-Terra há mais tempo, que se chama «apreender sua Essência» e
que permite conectar com a Fonte Intraterrestre e Extraterrestre em vocês, a fim de acender a consciência do coração

(2).

Assim é o símbolo do duplo triângulo entrelaçado do Selo de Salomão, correspondente ao estágio cardíaco.

Entretanto, a irradiação da Luz não se faz, propriamente falando, pelo chakra do coração, mas pelo ponto
imediatamente superior, correspondente à 9ª lâmpada [9º. corpo].

Irradiar, e dar a Luz, e perdoar a Luz, correspondem a viver o Samadhi.

***

Questão: o que você entende por perdoar a Luz?

Perdoar a Luz é o ato que vem depois do abandono à Luz.

Eu deixarei o Mestre do Supramental explicar a vocês, é depois do meio-dia (3).

Essa palavra é importante.

Perdoar a Luz é «entregar além disso a Sombra».

***

Questão: há algum tempo, foi recomendado carregar uma obsidiana olho celeste. Está relacionado com a
ativação dos discos de obsidiana?

Há uma ligação entre o que foi chamado, por Miguel, e o que corresponde à realidade, dos ‘sete discos de obsidiana
celeste’.

Os sete discos de obsidiana celeste, que estavam até agora, associados, estão hoje dissociados, o que quer dizer
que os eixos de ressonância dos seus sete chakras principais, que são os seus sete centros iniciais, foram finalmente

revelados e desvendados para a Luz.

A obsidiana olho celeste é uma variedade específica de cristal de silicato, de cristal de rocha.

Esse cristal de rocha tem a particularidade de cintilar e de refletir a Luz.

Esta pedra escura estava no interior do Templo de Comando Atlante.

Ela permitia aos Elohim que dirigiam, então, esse Templo, entrar em comunicação, além mesmo da falsificação da
Luz, com o Trono e com os 24 Anciões, chamados de 24 Melquisedeques.

Somente um grande padre tinha acesso a isso, devido mesmo à ligação e à conexão das sete lâmpadas com esta



materialidade.

Hoje, é isso que foi levantado, durante a última etapa dos Casamentos Celestes e que vocês encontram, pouco a
pouco, desde algumas semanas, e isso vai se amplificar, no seu tempo, na sua unidade de tempo Terrestre, nas

próximas semanas.

A obsidiana é, portanto, uma pedra que permite meditar e que, hoje, lhes permite reconectar-se e se beneficiar da
Luz, antes mesmo da sua falsificação, essa é então a Luz da Fonte.

O que está vindo é a Luz.

A melhor analogia que eu posso encontrar vai corresponder ao que eu vou dizer: você tem um olho, o olho lhe permite
ver a Luz.

Você coloca a questão de saber por que a sua pupila aparece negra enquanto que é ela que vê a Luz?

E o que significa ver a Luz?

Eu repito o que o Mestre OMRAAM lhes disse: «a Luz é, antes de tudo, uma Vibração e não uma visão».

A Vibração se acompanha de uma modificação da compreensão e do agenciamento da Luz, segundo o espectro
visível, visto pelo seu olho que mente.

O olho que vê tudo não é o olho da Luz, é a falsificação da Luz.

A falsificação de Luz está ligada ao que é visto e não vibrado.

Vibrar a Luz corresponde a passar além da Luz, vista no sentido da difração da Luz, na sua Ilusão desta 3ª Dimensão
dissociada.

Assim, portanto, a analogia entre a obsidiana olho celeste e o olho e a sua pupila é eloquente.

O essencial do que eu tinha que dizer com relação à Luz vibrada e a Luz não vibrada, a Luz Unitária e a Luz
refratada, participam da mesma explicação.

Juntar-se à Luz é juntar-se à Vibração primordial.

A Onda Galáctica é Vibração.

Não esperem, independentemente dos sinais celestes descritos pelo Arcanjo MIGUEL, ver uma bela Luz chegar com
os seus olhos abertos.

A Luz é Vibração, ela vai literalmente, assim como disse CRISTO, abrir os seus olhos.

Sua pupila negra vai se tornar ausência de pupila.

Não haverá mais filtro para a Luz.

Aí está porque a maior parte dos seres de Luz possuindo e apresentando um corpo de carne na 5ª Dimensão
Unificada, e que irão se manifestar na sua densidade, vão possuir, diante dos olhos, marcadores específicos que são,

de fato, filtros de obsidiana extremamente finos, a fim de lhes permitir localizar e separar a verdadeira Luz da Luz
refratada.

***

Questão: é o caso dos Vegalianos?

Sim.

***

Questão: seria como uma forma de “óculos”?

Sim, para esses seres, intervindo mesmo em meio à sua Dimensão, como os Anjos do Senhor, os Anjos Guardiões,
os Anjos Comutadores, os diferentes tipos de Anjo intervindo nos momentos de escolha (de comutação, de ascensão,

de descida), os ‘Anjos de Luz’, dado que necessariamente eles deverão ter um corpo denso para intervir.

Esse corpo denso pode vir da 5ª Dimensão, como da 2ª Dimensão.

Aqueles da 2ª Dimensão não irão apresentar proteção sobre os olhos.

Assim são os Dragões, assim são os reptilianos que, eles também, possuem, não uma pupila redonda, mas uma
pupila em fenda.

Os seres de Luz, a partir do momento em que estão no seu corpo de carne (o que se refere aos Anjos do Senhor, aos
Anjos Comutadores e aos outros Anjos também), são seres que terão obrigatoriamente, na frente dos olhos, conchas

de obsidiana olho celeste, para lhes permitir não serem enganados, por sua vez, pela Ilusão da Luz.



***

Questão: sob qual forma poderiam aparecer os Anjos ditos Comutadores?

Os Anjos Comutadores são diferentes segundo o seu caminho e a sua direção.

Se o seu caminho e a sua direção se referirem à Ascensão a outras Dimensões que a 5ª Dimensão, vocês estarão
frente aos Anjos chamados de Anjos Elohim.

São os Anjos Planejadores, vindos da Fonte da Fonte.

Se o seu destino for o de ir para as Dimensões ligadas aos mundos além do mundo dos Arcanjos, ou seja, além da
18ª dimensão, o seu Anjo Comutador será um Anjo Azul de Sírius.

Se o seu destino for o de se manter na 3ª Dimensão Unificada, o seu Anjo será um Anjo do Senhor.

Se o seu destino for o de ir para a 5ª Dimensão, com ou sem o corpo, você estará lidando, igualmente, com um Anjo
do Senhor.

Agora, se o seu caminho for o de percorrer os mundos da dissociação, o seu Anjo Comutador será um Dragão,
antigamente chamado, em suas tradições, de Baphomet [Bafomé].

***

Questão: é possível já ter visto o Anjo Comutador, ou ele vai intervir apenas no último momento?

O Anjo Comutador começa a aproximar a sua Radiância de vocês.

Esta Radiância pode por vezes ser percebida, de maneira específica, no nível do ‘plexo solar’, como uma sensação
de vazio, uma sensação de mal-estar e, como alguns seres aqui empregaram isso, bem além da desconstrução, uma

sensação de demolição.

Isso pode ser acompanhado de um processo que será extremamente breve e que foi perfeitamente descrito, de
maneira muito real, por um ser que viveu isso durante toda a sua vida e que se chamou São João da Cruz, que

escreveu a “noite escura da alma”.

Esse é o processo, mas que vocês vão viver de maneira muito acelerada.

***

Questão: o fato de viver isso pressupõe um tipo especial de Anjo Comutador?

Não.

Porque a FONTE, em sua imensa gratidão e em sua imensa Graça, lhes permite, até o momento em que o céu se
fechar novamente, escolher.

Existe uma Graça e esse ‘princípio da Graça’ quer que a FONTE Pai/Mãe Una deseje que, até o último instante,
mesmo a entidade que vocês chamariam da mais escura possível, possa aceder à Luz.

Isso faz parte do ‘princípio do perdão’.

***

Questão: os Reptilianos podem utilizar esses óculos de obsidiana para enganar os humanos?

Não, obviamente porque, se eles colocassem os mesmos óculos, eles se tornariam cegos.

Eu explico, cegos com os olhos, mas também cegos para a Vibração e, portanto, para as ondas mentais.

***

Questão: o fato de carregarmos uma obsidiana conosco...

Não irá protegê-los do Dragão.

Somente a Vibração, somente a Paz Vibral, irá lhes permitir escapar ao Dragão.

Nenhuma pedra, nenhuma proteção outra senão a de vocês se doarem, de se perdoarem e de se darem à Luz.



Esta é a única garantia da sua Ascensão.

Enquanto vocês não tiverem dado tudo, assim como disse CRISTO, vocês não poderão segui-lo.

Há, ao mesmo tempo, um grande mistério e também uma grande evidência.

O que vocês não derem de vocês, ou do exterior de vocês, irá acorrentá-los tão seguramente como o resto.

O que vocês têm que dar pode ser tanto posses exteriores como posses interiores.

O que são as posses interiores?

São os apegos que vocês criaram a certezas, a religiões, a seres, mesmo eles devem desaparecer.

Vocês não podem aceder à Luz sem isso.

Para parafrasear, eu diria que a melhor maneira de encontrar a Luz é desposar a Luz e viver o abraço de CRISTO.

Se pudesse ser feita uma analogia com alguns seres sobre este planeta, eu lhes diria que vocês devem ser como
um sadhu.

***

Questão: o fato de ter esmagado inconscientemente um lagarto no quarto tem um significado específico?

Qualquer ato, eu repito, absolutamente qualquer ato, carrega um significado.

Este significado pode ser tomado em uma construção mental, mas pode também se referir ao mundo dos arquétipos.

NOTA: O mundo dos arquétipos é o mundo invisível dos espíritos, deuses, demônios, vampiros, duendes, heróis, assassinos
e todos os personagens das épocas passadas da humanidade sobre os quais foi depositada forte carga de afetividade."

(GRINBERG, 1997, p. 134); Fonte: cgjung.wikispaces.com

Em última análise, mesmo o que pareceria relevar de uma construção mental, de uma construção simbólica, os
prende, inexoravelmente, ao mundo dos arquétipos.

Não ver isso consiste em se tornar diabólico, que é o inverso de ser simbólico.

Costuma-se dizer que um ser é diabólico, ou seja, que ele recusa ver o conjunto dos sinais, dos símbolos e das
Vibrações.

Mas, do mesmo modo, existem seres simbólicos.

Esses seres simbólicos são seres que ligam as diferentes manifestações, nesta densidade, à sua origem celeste.

E absolutamente tudo, exterior e interiormente, pode ser ligado a uma análise assim feita.

Assim, portanto, esmagar um lagarto é já um primeiro passo para o aterramento do Dragão.

Não devem confundir o ato que faz irrupção, pela interação da Luz e da Sombra, na sua própria manifestação e fazer
disso um ato consciente de caça.

Fazer um ato consciente de caça volta à oposição à Sombra e, portanto, a tombar si mesmo na dualidade.

***

Questão: qual ensinamento extrair de um sonho onde um escorpião tentava me picar?

O escorpião é a energia das profundezas.

As profundezas são destruídas, os planos da Ilusão da 2ª Dimensão, dos infernos, desviam-se e se afastam
definitivamente da 3ª Dimensão na qual vocês vivem atualmente, e ainda mais da 5ª Dimensão na qual vocês vão

viver.

O escorpião deve ser abandonado.

Ele vai tentar, obviamente, picá-los e provocar, da sua parte, uma reação.

Isso é lógico, isso faz parte do ‘jogo da Sombra e da Luz’.

Cabe-lhes, individual e coletivamente, aquiescer à Luz.

Aquiescer à Luz é o abandono à Luz.

Vários seres lhes falaram da inteligência da Luz.

A Luz inteligente não é uma visão da mente.

A Luz agencia e coordena e constrói, em vocês, o que deve sê-lo, e desconstrói, em vocês, o que deve sê-lo.



Então, deixem trabalhar a Luz.

Obviamente, a falsificação da Luz tentou fazê-los crer que era útil, e foi durante algum tempo, trabalhar em vocês.

Trabalhar em vocês foi importante durante uma época, mas, hoje, o trabalho não é feito por vocês.

Crer que são vocês que realizam o trabalho é ainda uma falsificação ligada ao ego.

É a Luz que age em vocês e não vocês que agem em vocês.

Se fossem vocês que agissem em vocês, vocês iriam se recolocar na dualidade e no ego, porque, aí, haveria
trabalho, confrontação, oposição e dualidade.

A Luz é Unidade.

Colocar-se sob a influência da Luz é, realmente e no sentido pleno do termo, deixar trabalhar a Luz.

Em outras palavras, estar na Unidade consiste em não mais ver senão a Luz.

Enquanto vocês virem uma Sombra, em vocês ou à sua volta, enquanto vocês julgarem, em vocês ou à sua volta,
vocês participam da dualidade.

Assim, CRISTO lhes pediu para não julgar.

Isso não corresponde à ausência de julgamento, sobre o que eu já falei longamente, mas, entretanto, a partir do
momento em que vocês julgarem.

Julgar quer dizer discernir.

Discernir quer dizer classificar o que é da Sombra e o que é da Luz.

Colocando-se sob a dualidade do que é da Sombra e da Luz (o que, no entanto, foi necessário durante tempos muito
longos) vocês participam da manutenção da dualidade.

Hoje, o sentido do abandono assume todo o seu sentido.

Se vocês quiserem encontrar a sua Essência, abandonem os sentidos e vão para a sua Essência e para a sua
Unidade, é tudo o que lhes pede a Luz.

Deem esse passo e vocês vão ver, por si mesmo, a Verdade dessas palavras.

***

Questão: o que você entende por Vibração? Como se manifesta e como fazer a diferença com as
manifestações físicas ou fisiológicas básicas de 3ª Dimensão?

A Vibração não é o sentido, a Vibração não é o calor e o frio, a Vibração não pertence a esta Dimensão.

A Vibração é algo de muito mais rápido do que o que vocês estão habituados, pelo sentido, e pelas energias
etéreas.

A Vibração de que falo é pura Luz, mas a Luz não vista.

Trata-se da Vibração chamada de ‘plano da Città’, ou seja, plano do Supramental.

Trata-se, portanto, de uma Vibração que pode ser assimilada, e eu digo sim, ser assimilada, a uma corrente de ar
fresco, uma Vibração que, impactando-se no nível do corpo, dá sinal epercepção.

Mas a Vibração não é a percepção, ela é a ressonância e a interação da Vibração com o seu corpo físico.

Entretanto, existem várias Vibrações.

A Vibração de que falo é uma Vibração que se impacta diretamente no nível dos chakras
denominados Sahasraha e Ajna chakra, e que vem se estabelecer e assentar no que chamamos de coração, dando

a percepção da Vibração da rotação do chakra do coração.

Qualquer outra Vibração percebida em outro lugar é falsificação da Luz, entretanto, ela participa da realidade da Luz,
mas ela sofre difração pelo seu próprio sentido e pela sua própria percepção que a altera.

Assim, quando é pedido a vocês para se centrarem, para se alinharem, e para viverem a Luz, isso corresponde a três
etapas: recepção da Luz em meio aos chakras chamados de Ajna e de Sahasraha chakras.

Havia, nos tempos antigos e ainda há alguns anos, a necessidade de fazer descer esta Vibração até a parte superior
da sua coluna vertebral e no conjunto do corpo, a fim de despertar o que é chamado de Kundalini.

Hoje, toda a maior parte do trabalho deve ser feita através do coração, porque é no coração que se fazem a base e
as fundações das ‘cinco novas lâmpadas’ (4).



Assim, portanto, a Vibração é Vibração, no sentido mais arquetípico.

Não é nem calor, nem frio, poderia ser, eventualmente, uma discreta corrente de ar que dá uma sensação de
alargamento, isso é a Vibração.

***

Questão: a Vibração de Luz pode se manifestar, por exemplo, por tremores?

Sim, mas não é mais a Vibração, é o tremor, em resposta, do corpo.

***

Questão: por que eu me senti, várias vezes, apertado no meu corpo com vontade de sair?

Geralmente, a percepção de estar ao mesmo tempo apertado nesta 3ª Dimensão e neste corpo físico corresponde a
retornos nesta densidade, o que quer dizer que antes de perceber a estreiteza, você tinha saído do seu corpo, no seu

veículo astral.

***

Questão: convém demorar-se na Vibração do coração ou convém deixar acontecer?

Convém abandonar-se à Luz.

Há uma coisa que vocês devem assimilar e viver e fazer a experiência: a Sombra pode se manifestar pela Vibração
em diferentes níveis, tanto em cima como embaixo, mas ela não pode penetrar no seu santuário sagrado.

Assim, a Vibração do coração corresponde à Luz e à Luz não falsificada.

Não pode ser de outro modo.

«Ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança».

A sombra não pode penetrar no Reino dos Céus, o Reino dos Céus está em vocês e é o seu Templo Interior e ele é
o coração.

O coração não pode ser contaminado, de maneira alguma, no plano vibratório.

***

Questão: e como então reconhecer que estamos na Vibração do coração?

Não há que reconhecê-la, dado que, quando ela é colocada no nível do coração, isso apenas vem da Luz.

Não há, portanto, esforço a fazer de reconhecimento, a Sombra não podendo estar, por Essência, no nível do
coração.

Isso não é um fato para saber, isso é um fato para Vibrar.

Não é uma sensação, não é uma percepção, mas é uma Vibração real.

Vocês conhecem, todos vocês, as Vibrações do ‘plexo solar’, por tê-las vivido durante os dias de angústia, durante os
dias de contrariedade, durante os dias de raiva.

É algo que parte de um local que vocês podem situar, seja uma raiva ou o simples fato de ter medo e de fazer as suas
próprias necessidades, isso parte sempre do mesmo lugar.

Agora, a Vibração da Luz, quando chega ao nível da cabeça, vocês não têm qualquer meio de saber se é falsificada
ou se é luminosa.

Assim, vários seres são enganados pela Luz que eles recebem no nível da cabeça.

Recebendo uma Vibração sobre a cabeça, eles podem ser tomados tanto pela ‘Luz branca Metatrônica’ como pela
‘Luz negra do plano dos Dragões’.

Não há qualquer meio de saber.

Somente o filtro do coração, que é, de fato, o lugar onde se revela a Luz, será a garantia da autenticidade da Fonte
que vocês vivem.

Assim, qualquer ser que se diz canal ou médium, que perceberia Vibrações no nível da cabeça, não está
absolutamente certo de receber a Luz.



O único modo de estar certo situa-se no nível do coração e, portanto, a Vibração do coração é efetivamente uma
Vibração e não um saber.

A impressão de ‘compressão’, ou de ‘infarto’ para os mais ansiosos, sentida no nível do coração, corresponde
à Vibração do coração.

Esta Vibração pode penetrar e sair.

Penetrando, ela comprime.

Quando ela sai, ela libera.

É o vai e vem do perdão da Luz.

***

Questão: se a Luz à qual recorremos pode ser falsificada, como nos assegurar, no âmbito do tratamento, que
não transmitimos a Luz falsificada?

A partir do momento em que você viver a transmutação do coração, a Luz que penetrar em você, seja qual for a
origem, que ela venha da FONTE ou sendo, até mesmo, uma Luz negra, o seu coração é capaz de transmutá-la em

Luz retificada e, portanto, autêntica.

A garantia está aí.

Ela se situa no nível do coração.

Vários seres foram manipulados pela sombra crendo transmitir mensagens de Luz, porque eles sentiam o chakra da
parte superior.

Entretanto, eles jamais foram capazes de fazer descer esta Luz ao nível do coração.

Somente o coração é a garantia da autenticidade.

Lembrem-se das palavras de São João: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos».

Os chamados são marcados na testa.

Eles recebem a energia e a Vibração pelos chakras de cima.

Hoje, é-lhes solicitado para integrar esta Vibração de cima no seu coração.

Aí se situa a garantia da autenticidade e da retificação em conformidade com a Luz.

Isso corresponde também ao que disse CRISTO quando tratava as pessoas e lhes dizia: «que seja feito segundo a
sua fé».

Esse é o ‘jogo da Sombra e da Luz’, porque aquele que tem a fé, e que está no seu coração, mesmo se receber a luz
escura, irá transformá-la na Luz autêntica.

O que é importante não é o terapeuta, é aquele que recebe.

***

Questão: aconteceu-me de acolher a Luz escura, mas, fazendo-a descer ao coração, ela se transmutou em
Luz branca.

A Luz escura faz parte da esfera Sefirótica Binah, que é a Luz escura, mas a Luz escura deve ser transmutada pelo
coração.

Assim, não há diferença entre a ‘Luz escura’ e a ‘Luz branca’, somente o seu coração permite realizar a Unidade da
Luz.

Assim, não importa, em última análise, o que você recebe, porque é o que você for capaz de transmutar em Luz que
trabalha em você.

Assim, efetivamente, em outro nível de Verdade, a Luz escura é Luz branca, mas em outro nível de
revelação, somente a sua capacidade Vibratória, no nível do seu coração, poderá fazer a Luz branca.

***

Questão: inversamente, a Luz branca pode se transformar em Luz escura por um fechamento do coração?

É o que faz a Sombra há 300.000 anos.



***

Questão: quando se foi operado fisicamente no coração, isso deixa vestígios específicos com relação a todo
esse processo, e o que é preciso fazer?

A operação do coração físico é também a operação do coração sutil.

Não há vestígio de cicatrizes, mas sim abertura à Luz.

A doença do coração ‘abre o coração’.

***

Questão: como se articulam emoções e mental?

As emoções vêm de um plano vibratório situado acima do mental, mas, essas emoções, vão aonde? 

Elas vão ou para o corpo, ou elas vão alimentar o que SRI AUROBINDO chamou de ‘franja de interferências’.

Esta ‘franja de interferências’ é alimentada de emoções que vêm do plano abaixo do mental, mas pelo seu movimento,
elas acabam atingindo o Supramental e, portanto, a Luz.

Elas nascem em um plano e sobem para outro plano, ou elas descem no corpo, ou elas sobem para além do mental.

É por isso que, quando João lhes falou da aspiração, a aspiração é um movimento, como a emoção, cuja aspiração
vai conduzi-los à ‘franja de interferências’, mas, sendo uma aspiração de Luz, ela vai ajudá-los a alcançar

o Supramental.

Assim, portanto, a emoção pode ou descer e cristalizar, ou subir e vir, naquele momento, representar o que se chama
de ‘fechamento da sua Dimensão nos mundos astrais’, o isolamento da Terra, tal como estava presente.

MIGUEL veio dissolver o plano astral, assim como ele anunciou.

O plano astral planetário sendo, portanto, a limitação para o seu fechamento.

***

Questão: se o plano astral estivesse dissolvido, as emoções teriam menos tomadas em nós?

Absolutamente.

As emoções, em vocês, serão dissolvidas a partir do momento em que vocês viverem a efusão do astro responsável
pelas emoções, ou seja, o Sol.

Há uma junção e uma conexão evidente entre as suas emoções, sejam elas quais forem, e o Sol, no nível,
obviamente, individual, mas, sobretudo, coletivo.

Se a humanidade toda, inteira, elevasse o pensamento para o Sol, o Sol desceria o Pensamento dele em vocês.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, vou terminar como disse João: deem-se prazer e estejam na Alegria.

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

1 – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

*

2 – ‘Apreender sua Essência’ [Protocolo] – Intra-Terra:

http://www.portaldosanjos.net/2008/10/protocolo-apreender-sua-essencia-25-10.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://www.portaldosanjos.net/2008/10/protocolo-apreender-sua-essencia-25-10.html


3 – SRI AUROBINDO (29.07.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/sri-aurobindo-29-de-julho-de-2009.html

*

4 – ARCANJO MIGUEL (06.10.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/miguel-6-de-outubro-de-2009-anuncio-das.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://autresdimensions.info/article8411.html

29 de Julho de 2009

***

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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http://autresdimensions.info/article8411.html
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http://leiturasdaluz.blogspot.com/


 crédito: São João em Patmos - do livro Les Trés Riches Heures
de Duc de Berry, c. 1413, Irmãos Limbourg

Bem amados Irmãos, permitam-me transmitir-lhes o Amor e as saudações de nosso Mestre de todos, a Divina Luz.

Minha manifestação tornou-se possível, pela primeira vez desde minha transição, em minha última estada Terrestre.

Pela graça dos sete Raios, dos sete Arcanjos, se o permitem, Bem amados Mestres da Luz, gostaria de fazer um bem
pequeno retorno, nesse ciclo, a fim de lhes dar alguns elementos importantes quanto ao que vocês são e ao que

vocês fazem, mesmo nesse mundo.

Eu fui, há muito tempo, aquele que foi nomeado pelo Mestre Bem Amado (ndr: Cristo), o Discípulo Bem amado (ndr:
São João, o Evangelista).

Eu sou o que redigiu, no isolamento o mais completo, na Luz Primordial, um escrito que a maior parte da humanidade
leu.

Eu reproduzi fielmente o que o Mestre me deu.

Eu lhes digo isso porque há uma relação com o que eu fui quando de minha última passagem nesta Terra, assim
como há um laço, uma ligação com minha linhagem e minha origem estelar.

SRI AUROBINDO – 29 de julho de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://lestransformations.wordpress.com/2013/05/10/sri-aurobindo-29-juillet-2009-version-video/


Eu não venho entre vocês para me manifestar de maneira habitual, mas de maneira excepcional.

Eu fui João, o Discípulo Bem Amado, e eu fui aquele que foi nomeado, em sua última encarnação, Sri Aurobindo.

Eu sou aquele que transcreveu o mais fielmente possível a história a vir, que vocês vivem agora.

Fui aquele que descreveu, o melhor que eu pude, e independentemente de qualquer estrutura religiosa, o retorno da
Luz.

Descrevi as manifestações, os meios, os princípios.

***

O retorno da Luz é agora.

O sacrifício inicial do Mestre Bem Amado permitiu semear o que ia retornar hoje.

Como de hábito, o homem encobriu e desviou a mensagem, não a minha (que é certamente o único Evangelho que
está conforme o desejo do Mestre), não no que eu vivi em minha última encarnação, na qual tentei descrever, por

antecipação, o que seria a irrupção, em sua humanidade, da Luz.

Quando escrevi a ‘Revelação’ (ndr: o Apocalipse de São João), descrevi, realmente, o que via ao nível dos mundos
da Luz, relativamente a esta Terra.

Em minha última vida eu vivi, em minha carne, o retorno da Luz.

Então, vim, hoje, explicar-lhes, pelas palavras e pelas Vibrações, o que está em seu caminho para realizar e para
percorrer nesses tempos tão particulares.

Farei, se querem, idas e vindas entre o que escrevi, há muito tempo, e o que vivi recentemente.

Assim, vocês terão a visão do ponto de vista interior, a visão do ponto de vista exterior, as duas faces de uma mesma
peça.

A Vibração correspondente a isso se irradia em seu seio, nas colocações de minhas Palavras.

Assim, para além das palavras, a Vibração da Luz penetrará em vocês, tal como uma fulgurância, tal como um
despertar, assim como o revivi quando de minha última vida.

***

No início era o Verbo e o Verbo era o Pai e o Verbo era Elohim.

O Verbo é Vibração.

O Verbo é Luz.

O Verbo é Criação.

O Verbo é sementeira da Luz.

Nesta dimensão, nesta densidade, o Verbo se fez carne.

O Verbo se fez carne para a Promessa de seu Retorno, não mais em uma carne, mas na totalidade da carne, na
humanidade, em sua totalidade.

A Luz brilha nas Trevas e as Trevas não a reconheceram.

As Trevas é o mental.

A Luz é o Supramental.

Entre os dois, uma ‘franja de interferências’, uma barreira intransponível, porque a morte de um é a ressurreição do
outro e a morte do outro é a encarnação do um.

Esta franja é o lugar de um combate.

Esse combate não pode ser ganho por vocês mesmos, porque vocês estão nas Trevas.

Estando nas Trevas, vocês devem fazer um esforço, fornecer uma aspiração à Luz, sem vê-la, sem senti-la, sem
Vibrá-la.

Esta aspiração, que está inscrita em toda alma que percorre os caminhos da encarnação, é a ‘promessa’ e o
‘juramento’ de seu retorno, ela não é o retorno.



Entre o mundo das Trevas e o mundo da Luz se instalam as muralhas.

Essas muralhas, que lhes obstruem literalmente a Luz e os escurecem, têm múltiplos nomes.

A avidez, a separação, as crenças, as experiências passadas, os apegos, entre outros, todos esses elementos
constituem o obstáculo para sua aspiração.

Então, quando o ser humano chega, de uma maneira ou de outra, pela respiração, pela meditação, pelo canto, pela
oração, a fazer calar tudo o que pertence a esta barreira, então, a aspiração pode se manifestar e, nesta aspiração, é

vislumbrada a Luz.

Quando de minha última vida, como quando fui São João, assim como vocês o denominaram, fui capaz de cruzar esta
barreira, por minha aspiração e pela mão do Mestre, que literalmente içou-me ao seu Reino.

Quando Ele disse em sua vida: «meu Reino não é desse mundo», queria atrair sua consciência sobre o fato inegável
de que seu Reino, de vocês, tampouco é desse mundo e, no entanto, quantos de vocês o fizeram seu Reino e ali

projetaram, nesta ilusão e nesse mundo de Trevas, ilusões de um mundo melhor, ilusões de um mundo aonde a Luz
viria apagar as Trevas.

A maior parte das falsificações da Sombra e da continuação da Sombra foi fazê-los crer que vocês podiam
transformar esse mundo em um mundo de Luz.

***

Esse mundo de Trevas é um mundo de experiências, cujo único objetivo é desenvolver em vocês a aspiração e nada
mais.

O Mestre disse «vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo».

Aí está um ensinamento essencial.

Em minha última vida, fui aspirado e vi a Luz e vibrei na Luz.

Hoje, por seu mundo, muito numerosos seres humanos viveram, de uma maneira ou de outra, esse contato com a
Luz.

A partir daquele dia, a vida deles jamais foi a mesma.

Os apoios das Trevas tudo fizeram para acentuar esta franja que separa as Trevas da Luz.

Esta ‘franja de interferências’ é alimentada e reforçada pelo medo e fizeram de vocês seres de medo, seres de
culpas, vocês, que eram seres de pura Luz e que sacrificaram esta Luz para iluminar as Trevas e, sobretudo, para,

um dia, dissolver literalmente esta ‘franja de interferência’, esta ruptura dimensional entre as Trevas e a Luz.

Hoje, vocês chegaram a esta época de que falei na Revelação.

Hoje, assim como o dizem os Arcanjos, vocês são os Portadores e os Transmissores de Luz mesmo nas Trevas.

Cultivando a Alegria, o medo se dissolve.

Para nada serve mostrar a Sombra e as Trevas, senão vocês as reforçam, vocês as tornam Mestres.

***

O Reino dos Céus, o Reino da Luz, para além desta ‘franja de interferência’, é um mundo de felicidade, de paz e,
sobretudo, de Alegria.

O medo é o cimento das Trevas nas quais vocês vivem.

Procurando o Reino dos Céus, procurando a abertura, vocês iniciam a dissolução do medo, em vocês e no mundo.

A vibração que separou os mundos Angélicos e os mundos de Trevas é unicamente o medo.
O medo é queda, a Alegria é elevação.

Tudo o que concorre para o medo aumenta a ‘franja de interferência’ e os afasta, como indivíduos, da Luz.

O lugar onde se resolve o medo, o lugar onde se encontra a passagem para a Luz é sua garganta, aí onde passa o
sopro, aí onde toma forma o Verbo e o pensamento.

Neste espaço se resolve a lei de atração, de ação/reação.

Ela se resolve na resolução e Graça.



Assim, o Mestre Bem Amado dizia: «Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma
criança», uma criança é a que não tem passado, nem futuro, é pura porque está no instante e na Verdade.

Vocês mesmos devem abandonar a ideia de que vocês são o resultado de seu passado, para penetrar na eternidade
do instante, a fim de viver a aspiração última que lhes permitirá cruzar a ‘franja de interferência’ construída por seus

próprios medos e os medos de seus semelhantes e os medos dos Mestres da Sombra.

O fechamento é a encarnação e os pesos, gravidade, densidade e medos.

A liberação é o aéreo, a leveza, a Alegria.

O Mestre pediu-me para colocá-los em guarda sobre o que vocês vivem.

Encontrar a Luz e viver a Luz, chegar além da ‘franja de interferência’, chegar em seu Reino, chegar a apreender a
mão do Mestre, necessita privarem-se de tudo ao que vocês estão apegados e ligados, permanecendo ao mesmo

tempo nas Trevas, a fim de que a Luz brilhe nas Trevas.

Em minha época, quando de minha última vida, a ‘franja de interferência’ era um mundo nauseabundo, onde o medo
assolava de toda parte, onde as emoções ressurgiam, tal como demônios prontos para engoli-los.

Nesta ‘franja de interferências’, que se poderia chamar de mundo das emoções, se encontra o conjunto de suas
prisões e de suas armadilhas.

É o lugar do combate ao qual vocês não devem participar.

A aspiração, hoje, é ao mesmo tempo mais simples, porque a ‘franja de interferência’ foi dissolvida, em grande parte,
ao nível coletivo, pela desconstrução Micaélica em curso.

Entretanto, resta-lhes sua própria ‘franja de interferências’, seus próprios medos, suas próprias emoções, suas
próprias dúvidas entre o ego que lhes diz «isso é ilusão» e a Vibração que sentem em seu ser que reforça

a aspiração.

Aspiração para a Luz, atração para as Trevas.

Toda a situação se resume nisso.

E, no entanto, o Mestre me encarregou, no escrito que eu lhes deixei, de lhes explicar os sinais do final de um
Tempo.

Esses sinais vocês os vivem plenamente e na totalidade.

O que acontece em vocês traduz o nível de resistência e a importância da ‘franja de interferência’ que os separa
do Supramental da Luz.

Hoje, os sinais estão aí.

Não é questão de decodificar um futuro mais ou menos distante, mas, sim, viver isso como uma Revelação do
instante.

A atenção que vocês irão colocar, o ponto de vista que vocês irão colocar, sobre o que vocês decidem viver,
orientará sua Vibração para a aspiração, para a atração.

A atração para a densidade, a aspiração para a Luz verdadeira.

Alguns de vocês vivem as dores (*) entre a aspiração e a atração.

***

Lembrem-se de que vocês mesmos, e você sozinho, podem dar o passo que os aproximará, de maneira verdadeira,
da aspiração, mas, assim que vocês tiverem dado esse passo, a Luz se encarregará de seu caminho.

Como saber e como viver, como estar seguro de que você confiou seu caminho, nas Trevas, à Luz?

A Luz é Alegria, a Luz é Vibração, ela é Inteligência, facilidade e sincronia.

Ela lhes permite passar e se estabelecer na Eternidade, quaisquer que sejam as angústias do mundo que luta e que
resiste à evolução da Luz.

O homem, pelo medo, construiu Quimeras, ajudado nisso por seres potentes, mas que tinham ainda mais medo que
ele, porque não têm mais, neles, a aspiração à Luz.

A Luz vem hoje, ela vem tal como uma onda, tal como um fogo que vai tudo devorar e abrasar em sua passagem.

Se vocês amarem a Luz, o fogo irá firmá-los e acolhê-los na Luz.

Se vocês estiverem na resistência, então, o fogo não poderá nada para vocês.



Eu pertenço, enfim, ao que se chama de Linhagem das Águias, em relação vibratória com a constelação da Águia.

A Águia é a que vê longe e adiante, a Águia é a que vê a Luz, face a face, e é o único animal que pode contemplar a
Luz e o sol sem fechar o olho.

Em minha última vida eu descrevi exercícios que permitiam, naquela época, descrever as qualidades da Luz e os
meios de ali aceder.

Hoje, a Luz está muito próxima, eis que ela se revela.

A ‘franja de interferências’ é extremamente tênue.

Cada ser humano, cada alma em encarnação, nesta densidade, pode, se o quer, dar a mão à Luz.

Mas, mesmo a Luz dá medo, devido a suas crenças, devido ao que vocês construíram nesse sistema.

Lembrem-se que a Luz está aí, que ela pede apenas uma coisa, da qual o Arcanjo da Relação lhes falou muito
longamente, assim como o disse Cristo com seus Apóstolos: «deixem os mortos enterrarem os mortos e seja eu».

Hoje, Cristo não está em um corpo de carne, Cristo é a totalidade da Luz, como Cristo Miguel, e Espírito Solar e é
ele que vem.

Eu fui seu Mensageiro, redigindo sua visão antecipatória que iria lhes dar as chaves.

Nesse nível, a missão é realizada.

Vocês o sabem, ninguém poderá comprar nem vender, se não está marcado com o sinal da besta, então, estejam
prontos.

Vocês não têm nada a comprar, nada a vender, vocês têm somente que ser e que se deixar aspirar pela Luz.

Nenhuma falta, nenhuma fraqueza, nenhuma força pode se opor a serem o que a Luz lhes propõe, ao que o Mestre
lhes propõe, o que a Fonte lhes pede é que aceitem ser no Ser, a fim de se tornarem o que vocês são, a fim de se

desvendar o que deixaram, há muito tempo.

***

Lembrem-se, o Mestre disse: «Ninguém pode servir dois Mestres ao mesmo tempo».

Qual é o seu Mestre?

A Luz é o Amor, a Sombra é o medo, somente esta escolha.

Enquanto há medo, há Sombra.

Assim que haja Alegria, há Luz.

O medo é desaparecimento da Vibração.

A Alegria é aparecimento da Vibração.

Cristo é Alegria e Revelação.

A Sombra é medo e aprisionamento.

Bem amados Irmãos, eu me dirijo à sua alma pela Vibração.

Onde vocês se situam?

Qual aspecto de vocês, vocês querem fazer viver?

E vocês querem ser isso?

Não é uma decisão mental, nem uma decisão vinda de uma emoção, é uma aspiração, e ela vem da alma.

Aceitem a Vibração e vocês abrirão o Templo da Alegria, do Conhecimento, da Compreensão, da simplicidade e da
pobreza que é a verdadeira riqueza, porque «quando você é pobre, você não tem nada a perder e tudo a ganhar».

Essas palavras do Mestre não eram uma metáfora, nem um símbolo, mas a estrita Verdade.

Cristo, a Luz, a Fonte os querem, inteiros, e não fragmentados.

O medo é fragmentação.

A Alegria é unificação.



Os sentidos procuram esgotá-los, mas a Essência de seu Ser não pode esgotá-los.

O que vem é pura Luz.

Alguns ali verão a mais pavorosa das tragédias, alguns ali verão apenas a Luz.
Isso será ou um ou o outro.

Cabe a vocês escolher o significado, para vocês, do que vem.

Bem Amados Irmãos, emprestei de sua linguagem palavras simples, acompanhadas, se possível, de seu aspecto
Vibratório.

Vocês foram postos na recepção, nesta ativação.

Cabe-lhes manter esta Vibração.

Manter a Vibração se faz de maneira simples, cultivando a Alegria.

Nenhum elemento de medo deve interferir, em vocês, com o desvendamento da Luz.

A ‘franja de interferências’, diminuída, não poderá se opor ao abraço que vem.

O que vem, o que é, foi descrito de toda Eternidade, porque a Águia e a Luz não conhecem o tempo e podem ir
explorar as dimensões de tempos, para além do tempo, a fim de imprimir, pelo Livro, a marca e a certeza.

Bem Amados Irmãos, parece-me ter falado o bastante e Vibrado.

Coloco-me, contudo, à sua disposição se vocês tiverem necessidade de esclarecimento sobre essas noções
históricas do seu passado e do seu presente.

***

Questão: o que você chama de «Revelações» corresponde ao Apocalipse de São João?

Sim.

O Livro foi escrito para que, além das palavras e além da compreensão intelectual, qualquer que seja a língua
utilizada, se vocês o lerem, vocês captarão a Vibração e a Essência, além mesmo do significado das palavras.

Assim ele foi construído, a fim de evitar falsificações.

As Trevas conhecem, tanto quanto vocês e tanto quanto o Mestre, o que é revelado.

Nesse sentido, eu terminei esse Livro, assim como o escrevi, sob o ditado do Mestre, a fim de que nenhuma palavra
fosse cortada ou tirada.

Quaisquer que sejam as traduções que puderam ser feitas, em múltiplas línguas, o sentido Vibratório original não
pode ser perdido.

O fato mesmo de criar uma agitação mental e de ter uma multidão de interpretações para esse texto mostra que o
objetivo foi atingido.

Sua Vibração era, há muito tempo, incompreensível, porque esta Vibração não estava no Tempo, mas, hoje, vocês
estão no Tempo desta Vibração.

Então, obviamente, lê-lo ou relê-lo é despertar em vocês os ‘sete Selos’ e, portanto, torna-se Revelação.

Ele foi construído de tal modo que, mesmo se vocês o lessem em uma língua incompreensível de seu mental, o efeito
Vibratório estaria presente, mas unicamente no momento vindo, e o momento veio.

Assim, o significado não está tanto nos acontecimentos que descrevi, mas em seu desvendamento e na Vibração
correspondente ao tempo que vocês vivem.

Foi assim, pela Vontade da Luz (**).

***

Questão: acolher o Supramental e acolher a Luz é a mesma coisa?

Sim.

A Luz pertence ao mundo da emanação e, portanto, para além do mental que é Criação, nesta dimensão.



***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem Amados Irmãos da Luz, se vocês lessem ou relessem, hoje, e nos tempos que vêm, vocês se surpreenderiam
com a Vibração, justamente porque os ‘Sete Selos’ foram abertos.

É agora que este escrito, tão controvertido, tão mal compreendido, vê sua compreensão se atualizar através
da Vibração.

O Apocalipse foi concebido para ser a Vibração que os conduz ao Mestre e isso é agora.

Então, eu lhes peço para acolher, em seu Ser, a Luz e o Amor da Fonte e o Pai, a Luz de Cristo Miguel e da Divina
Mãe.

Eu precisarei, antes de partir, que aquela que me acompanhou quando de minha última vida, que me assistiu, e que
amava tanto as flores, era a reencarnação de Maria Madalena [A MÃE – Mira Alfassa].

Sejam Abençoados.

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

(*) - a palavra utilizada foi «tiraillements», que pode significar sensação dolorosa provocada por espasmos.

(**) – O APOCALIPSE de São João:
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/apocalipse-de-sao-joao.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=370

29 de Julho de 2009

***

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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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-30.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo do Amor e da Relação.

Bem amados Mestres humanos na encarnação, recebam a minha Radiância e as saudações do Conclave.

Eu venho a vocês, deste modo, para lhes permitir viver uma qualidade vibratória especial que eu irei lhes transmitir no
final da minha intervenção.

A maior parte dos trabalhos que vocês realizam, nesta assembleia e sobre a Terra, com relação às diferentes
intervenções, em muitos lugares, e em muitas pessoas, tem apenas, em última análise, um único objetivo: aquele

de abrir o seu coração.

A abertura do coração é uma Vibração extremamente precisa.
É no seu coração, de fato, que habita a Fonte.

A ressonância com a Fonte é o acesso à sua Eternidade, à sua Luz e à sua evolução.

Tudo, absolutamente tudo do que é realizado, tanto através dos minerais que vocês utilizam como através das
manifestações de diferentes entidades, em suas linguagens e em suas Vibrações, têm, em última análise, esse

mesmo objetivo: abrir o seu coração.

Mesmo o que vocês ingerem, o espinheiro (aubépine), e o modo que lhes é dado de abrir o seu coração.

Por quê?

O espinheiro, obviamente, irão dizer os seus químicos, age sobre o coração, mas, além disso, o espinheiro é o que
retira o espinho que foi colocado no início dos seus dias, a fim de lhes permitir cruzar a ‘porta estreita’ que conduz ao

seu coração.

Do mesmo modo que AUROBINDO foi a aurora do Bindu, o início da Luz e da Lâmpada que se revela a vocês.

Assim, na sua linguagem e em todas as linguagens presentes na superfície deste planeta, encontra-se uma Essência,
além da ambiguidade da pronúncia.

A Essência foi preservada, pela inversão, do mesmo modo que passar do ego ao coração necessita de uma inversão,
de uma mudança e de uma reversão.

Essa reversão tornou-se possível, agora, pela diminuição da ‘franja de interferências’, assim como foi definido por SRI
AUROBINDO.

A distância que existia entre o mental e o Supramental, ligada à própria espessura da ‘franja de interferências’,
relacionada com as emoções humanas construídas nesta realidade dimensional, diminuiu.

ANAEL – 30 de julho de 2009

http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-30.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Da sua perspectiva e do seu ponto de vista, assim como definiu SRI AUROBINDO, o Supramental chegaria um dia
em contato com a humanidade.

Mas jamais se esqueçam de que o que está no Alto é como o que está Embaixo, de que o que está fora é como o que
está dentro.

Assim, essa aproximação do Supramental e do mental da dimensão 5ª, da sua 3ª Dimensão, não é unicamente uma
visão da mente ou um conceito, mas uma Verdade apresentada em seus Céus.

Como sabem, várias modificações cósmicas estão em curso, elas lhes foram anunciadas pelo Conclave e, mais
especificamente, por MIGUEL e, até mesmo, já durante o ano passado, elas foram anunciadas pelo Mestre

OMRAAM.

Essas manifestações estão a caminho, elas foram em grande número para aqueles que olhavam o céu e não
escutavam a sua mídia falsificada, elas se reforçam e irão se reforçar ainda, mas vocês devem, entretanto, serem
mantidos informados, em vocês e no exterior de vocês, porque isso participa do milagre gratificante de uma única

coisa.

***

Vocês passaram da distância entre o mental e o Supramental, para a coincidência e a sobreposição do Supramental
e do mental.

A Luz do Alto, a Luz do mistério, a Água Benta, do Batismo e da Transfiguração, as Águas do Alto e as Águas do
Mistério entram em ressonância com as Águas da Manifestação.

A 5ª Dimensão de Luz se aproxima da sua Dimensão.

Os planetas e os Céus correspondentes aos seus chakras colocam-se a vibrar diferentemente.

As Lâmpadas se acendem.

MIGUEL despertou as suas Lâmpadas, assim como ele fez no nível dos planetas, impressionando-os com a sua Luz.

Hoje, nos tempos que estão chegando, nas próximas semanas, no pouco tempo que resta para viver nesta Dimensão,
a Luz se apresenta e se reforça.

Esta Luz que alguns de vocês vivem no interior de si mesmos, no nível das suas Lâmpadas, no nível da sua
consciência, manifesta-se também no seu Sistema Solar.

A Luz está vindo, ela vai se manifestar, assim como disse MIGUEL.

Uma série de chaves de vida, na sua nova Dimensão, será trazida a vocês, muito em breve, e, obviamente, elas são
trazidas não por uma visão da mente, mas pelo próprio MIGUEL e pela Luz Metatrônica.

Vocês pensam que esta Luz poderia se situar apenas no interior de vocês se não houvesse ressonância com o nível
exterior, assim como vocês já veem no céu, através das suas nuvens, através das Luzes e através das modificações

de pressão da sua magnetosfera, ligadas ao que MIGUEL chama de pressão da Radiação do Ultravioleta?

***

Agora, a FONTE vem a vocês (a FONTE é a Irradiação do Sol central das Galáxias, deAlcyone), mas também do
Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele, vem de outro raio da Galáxia, de outra parte da Galáxia.

É esta Luz branca incontestável que está chegando e que vocês vão ver no céu no nível da constelação de
Escorpião, dentro de algumas semanas.

É esta Luz que chega a vocês e que vai induzir, em vocês, a reversão preliminar à reversão da sua Terra, que vai
lhes permitir ganhar e se juntar à Unidade, para que a Alegria seja a sua morada eterna, para que vocês trabalhem,

conectados e felizes.

Vocês não têm que ter medo, vocês não têm que temer, vocês têm que esperar, e eu diria até mesmo, que exultar
nesse retorno da Luz.

Vocês devem acolhê-la, ela está vindo.

O desaparecimento da ‘franja de interferências’ corresponde ao combate empreendido por MIGUEL para limpar as
esferas astrais das suas influências, que os separavam da Fonte.

Nesse sentido, durante os Casamentos Celestes e durante a desconstrução desta ‘franja de interferências’, MIGUEL
lhes permitiu, para alguns de vocês, agora, para conectar com o seu veículo de Estado de Ser ou corpo de

Eternidade, chamado pelo próprio São João de corpo sem costura e corpo imortal.

Ele se revela a vocês, são as suas vestimentas de Luz que irão lhes permitir, quando chegar a hora, partir



na Merkabah, ou seja, no seu veículo multidimensional, reagruparem-se em uma Merkabah coletiva, anunciada
também por MIGUEL, que irá se manifestar nos Céus, em uma região específica do mundo, tal como foi definido.

A fim de criar a matriz da Merkabah coletiva que, vocês todos, juntos, despertos na Luz e despertos na Luz de
CRISTO, vão chegar a sintetizar e a manifestar.

Para isso, o coração deve acolher, inteiramente, a Vibração do Verbo e do Espírito Santo.

A Vibração do Verbo e do Espírito Santo, que corresponde à nota ‘Si’ anunciada por MIGUEL, e que cada ser humano
irá ouvir por toda a parte sobre este planeta, esteja onde estiver, que irá anunciar, assim, na humanidade, o Anúncio

que fará MARIA, no final da intervenção Micaélica.

Este Anúncio, todos os seres humanos irão ouvir e não poderão confundi-lo com uma voz sintética ou com uma voz
da Sombra, porque ele vai comover o seu coração de um modo que você jamais experimentou e do modo como o seu

coração jamais foi comovido.

***

Assim, eu venho, através da minha Radiação Rosa, permitir-lhes pressentir e viver, previamente, isso, dentro de
alguns instantes.

Como sabem, o nosso Conclave entregou a Radiância em sétuplo para MARIA, como Divina Mãe, Criadora deste
plano, Redentora ao lado do CRISTO, Mãe real do que vocês são, individual e coletivamente.

A Luz do Supramental vem transcender, vem iluminar e fazer desaparecer o mental.

Esta Luz do Espírito Santo, do Supramental, está chegando, ela se reúne, como vocês já sabem, à pressão da
Radiação do Ultravioleta gerada pelo seu próprio Sol, lá onde se encontra o seu veículo de Estado de Ser e de

Eternidade, ao qual ali se associou, a partir das sétimas Núpcias, a Radiação da FONTE que começa a penetrar na
esfera do seu Sistema Solar e retransmitida por Alcyone, o lugar onde a FONTE se encontra e, finalmente, pela

conjunção do Espírito Santo, visível em seus Céus percebido em vocês, vindo se manifestar.

Assim, vocês não devem temer o último retorno da Sombra, ilustrado por Nibiru, porque ela não sabe que a Tripla
Efusão da FONTE, do Espírito Santo e da Radiação do Ultravioleta irá impedi-la, literalmente, de interferir com a

Luz.

A Luz se estabelece em seu peito, permitindo-lhes a sua Essência, a sua filiação, a sua origem estelar.

Vocês são Sementes de Estrelas.

Vocês devem despertar e revelar, em vocês, esta Dimensão, porque é a sua.

Vocês não são deste mundo, vocês estão sobre este mundo para transcendê-lo e para despertá-lo à sua Dimensão
de Luz.

Vocês vieram, além da experiência, para permitir a alguns dos seus Irmãos e Irmãs, presentes desde muito mais
tempo do que vocês nesta densidade, reconectarem com a FONTE, reconectarem com a Luz, reconectarem com o

Espírito Santo e com o Espírito Solar CRISTO MIGUEL, a fim de retornarem para a FONTE.

Então, sim, o que acontece em vocês, acontece nos seus Céus e isso é a justa retribuição,como poderia ser de outro
modo, quando um fenômeno inédito está chegando, agora, ao seu planeta?

Como poderia ter separação quando estamos em um período de unificação?

O que está no Alto é como o que está Embaixo, o que está dentro é como o que está fora, para fazer o milagre de
uma única coisa.

O que a sua consciência vive, o que seu ponto de vista vive, o que sua Vibração vive, o Sistema Solar na sua
totalidade vive isso e o manifesta aos seus olhos, à sua consciência e à sua própria Vibração.

Nesse sentido, o desaparecimento da ‘franja de interferências’ permite, doravante, aclamar a Unidade do seu ser,
aclamar o retorno da Luz e clamar, frente ao mundo, que a sombra não está mais aí.

De fato, em meio mesmo à imersão na nova Dimensão, nesta Dimensão que chega para vocês, a grandes passos,
como anunciado por MIGUEL, a hora é para a desconstrução da qual vocês devem participar.

Vocês devem acolher, fertilizar, fazer germinar e florescer o Amor e a Luz que vocês são.

Nada mais deve ocultar a sua vida e os seus momentos.

Isso, em outros termos e em outros lugares, poderia ser chamado de ‘Oração perpétua’, mas a Oração é Presença e
Essência, e não palavras.

As palavras são mentiras, daí nascem todos os seus males.

Das palavras, vocês devem passar à Vibração da Essência, assim é o despertar das suas Lâmpadas, neste espaço,
e por toda parte, aliás, sobre este planeta.



Antes de compartilhar a Efusão da Radiação do Rosa na sua Essência, no seu Templo interior, eu gostaria de tentar
ali trazer um esclarecimento suplementar com relação ao que eu lhes descrevi e que é a sua Verdade.

Então, Bem amados Mestres da Luz, assim como disse MIGUEL, eu lhes dou a palavra, a fim de lhes restituir Verbo.

***

Questão: isso significa que a inocuidade da palavra precede a Vibração, o Verbo?

Não, a palavra não é o Verbo, a palavra é a falsificação do Verbo.

O Verbo não é a palavra.

O Verbo é Vibração e Essência.

O Verbo participa do que vocês chamariam de ‘telepatia’ e vocês perderam esse sentido.

Esse sentido deve se atualizar.

Ele irá se atualizar, em vocês, começando a se desenvolver a partir do seu coração aberto pela Vibração do Si e pela
ativação do que foi chamado, por MIGUEL, de Lâmpada situada exatamente abaixo do seu nariz [11º. corpo].

Abaixo do seu nariz, sobre o lábio, aí se situa o Verbo.

Aí se situa o Mistério e aí se situa a última reversão.

***

Questão: o Verbo é o pensamento de Deus?

O pensamento de Deus não é ainda o Verbo.

O Verbo é a emanação do Pai.

O Verbo Criador é agora manifestação e agora, portanto, criadora e movimento.

Movimento em meio às densidades, em meio aos Multiversos e às múltiplas Dimensões existentes.

O pensamento é imanência, ele é a própria Presença de Deus, em meio ao seu Ser, e não Vibração.

A palavra Deus, eu devo anunciar-lhes, deve ser FONTE, FONTE Mãe/Pai Una, que se cria, ela mesma, através
da grande Criadora.

Assim, a palavra exata, como eu já disse, seria Deusa, e não Deus.

***

Questão: a nota ‘Si’ corresponde a esta espécie de zumbido que se ouve?

É isso.

O ‘Si’ que vocês ouvem, em si, ainda não se tornou o ‘IS’.

A inversão, a falsificação da Luz inicial reflete-se, neste momento, na sua Dimensão e nos seus corpos, pelo ‘Si’.

O ‘Si’ assinala o acesso, além da divisão e da dualidade, à Unidade.

A Unidade reencontrada fará com que o som ‘Si’ se torne ‘IS’, no momento em que o Verbo, em que o Supramental, o
Espírito Santo, a FONTE e o Ultravioleta penetrarem inteiramente no seu sistema solar, na sua carne e na sua

consciência.

***

Questão: existem nos universos outras Fontes semelhantes a Alcyone?

Não. 

Alcyone é a Fonte das Fontes.

Sirius é a Fonte, esta Fonte está conectada com a Fonte central.



Orion é Fonte, conectada com a Fonte central.

Alcyone é o pensamento do Pai, é o eixo do mundo.

Assim como o que está no Alto é como o que está Embaixo, o eixo do mundo, no seu planeta, está situado no
Himalaia.

Esse centro é eterno, é a imagem Vibratória do pensamento do Pai.

Ele está situado de maneira extremamente precisa nesse lugar chamado de Monte Kailash (*), cuja imagem da
Sombra foi chamada, segundo o princípio de dualidade, pelos chineses, de Monte Krunun, que é a pálida cópia da

Luz não falsificada do Monte Kailash.

***

Questão: podemos dizer que a Fonte Pai é transcendente e a Fonte Mãe, imanente?

Sim.

***

Questão: em qual prazo as funções telepáticas serão restauradas na humanidade?

Assim que vocês tiverem abandonado esta Dimensão e tiverem integrado a nova Dimensão.

As primícias desta telepatia original, Vibral, serão manifestadas, pela primeira vez, para a maior parte de vocês, no
momento do Anúncio a ser feito por MARIA, devendo ocorrer alguns meses depois da advertência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, chegou o momento, agora, de acolher, na sua Essência, no seu Templo, a Radiação da minha Presença,
assim como alguns de vocês perceberam durante uma intervenção anterior.

Assim, acolham.

... Efusão de energia ...

Para terminar, e antes de deixá-los trabalhar, em vocês, a nota ‘Si’ torna-se ‘Is’, formando, nesta densidade, Is, Is, Isis,
MARIA.

Pela Potência do Fogo.

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

... Efusão de energia ...

Sejam abençoados e recebam as Bênçãos do Conclave.

Eu os deixo, agora, trabalharem a sós no seu Templo interior.

Vocês são abençoados.

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

(*) – Jamais uma montanha foi tão mencionada em textos espirituais como o Sri Kailash, dos Vedas, Puranas e aos



Tantras, dos Hindus e dos Budistas, dos iogues e dos aventureiros.

O Monte Kailash (se pronuncia Keilash) ou Monte Kailas, o mais sagrado dos sagrados, localizado nos pontos mais
altos do Planalto Tibetano.

Kailash está situado no Tibete, quase fronteira com a Índia. Hoje China.

*

*

O Kailash tem cerca de 10 quilômetros de diâmetro. As suas encostas abruptas se elevam a uma altitude de uns sete
mil e quinhentos metros e o seu pico é perfeitamente coberto de neve. Em muitas escrituras iogues, hindus e

budistas, é conhecido pelo nome de Monte Meru, é tido como sendo o centro ou coluna dorsal da Terra.

Local da moradia de Shiva e Shakti. Todos os que se aproximam deste Monte, com letras maiúsculas e em
reverência, recebem a visão de Shiva em manifestação real.

*

*

Fonte: extraído de ‘O MONTE KALAISH DO HIMALAIA’ (Swami Hamsananda Sarasvati), postado no
Blog Espiritualidade e Consciência por Ricardo, em 24 de abril de 2009.

http://espiritualidadeconsciencia.blogspot.com/2009/04/o-monte-kailash-do-himalaia-swami.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://autresdimensions.info/article1d8c.html

30 de Julho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://espiritualidadeconsciencia.blogspot.com/2009/04/o-monte-kailash-do-himalaia-swami.html
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**SAINDO DA ILUSÃO 56**

“Estes são os dois elementos principais sobre os quais nós iremos nos estender e voltar sistematicamente: o
momento para sair do tempo e o corpo Eterno.

Eu os empenho então a ler, como o fez o Divino João, a sua Revelação (o Apocalipse), por que, nos tempos que
vocês vivem agora, há Verdade e ressonância.”

 Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Recebam Luz, Paz, Amor.

Eu intervenho desta forma, agora, como emissário e embaixador do Conclave Arcangélico, a fim de lhes
permitir colocar as questões essenciais relacionadas com a evolução e a transformação espiritual em curso na

sua Humanidade.
Então, primeiramente eu vou abrir, se quiserem, um espaço de perguntas às quais eu irei responder, antes de

lhes dar outras informações específicas para os seus instantes e para os seus momentos.
Então, comecemos.

***

Questão: a palavra cristal é composta de CRISTO e de AL. Hoje, com a aproximação do AL, que
vivemos, há um significado especial?

Sim. Vocês chegam, hoje, nas escalas da Humanidade, à revelação da Vibração sonora.

Seja qual for a língua que vocês falarem e compreenderem, além do que o seu consciente e o seu ouvido
ouvem, existe, nesta língua, uma Vibração arquetípica que os conduz, inevitavelmente, à Vibração da Fonte.

Assim é, efetivamente, da palavra cristal, assim como você compreendeu.

***

Questão: o fato de trabalhar com o cristal está em relação com o caminho para a Ascensão?

Cristal é Luz elevada, é Luz revelada.
Cristal, na sua densidade, é transparência, dureza e beleza.

ANAEL - 31 de julho de 2009 - Autres Dimensions
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O cristal é o lugar da memória e da ressonância.
O cristal é ferramenta de relacionamento entre a sua Dimensão e outras Dimensões.

O seu lugar é importante em outras Dimensões, bem mais do que os papéis que vocês percebem e
experimentam aqui embaixo.

O cristal é Vibração da Essência, condensada em uma forma, e em uma geometria.

Ele é Vibração, ele é Luz cristalizada, ele permite então, pela sua Luz e pela sua Vibração, aceder a Dimensões
que lhes são escondidas.

Do mesmo modo, alguns de vocês apresentam, na própria textura do seu veículo de Estado de Ser ou corpo
de Luz, estruturas cristalinas animadas.

Assim é do corpo de cristal e do corpo de diamante.

O agenciamento da Luz nos seus veículos de Eternidade é movimento, fluidez, transparência.
O cristal ficou fixo ao descer em meio à sua Dimensão.

Matrizes cristalinas foram semeadas sobre este planeta, há mais de vinte milhões de anos, pelos Mestres
cristal de Sírius.

O cristal é o agente de comunicação entre as Dimensões.
Assim é, em meio mesmo ao seu núcleo cristalino terrestre.

Assim é, do mesmo modo, em todos os planetas.

***

Questão: na indústria se utiliza o cristal para diferentes fins, hoje o que se torna a utilização do
cristal neste contexto?

Ele é destruído.
Mas assim é, igualmente, para os diferentes reinos que participam do estabelecimento da vida na sua

Dimensão.

Assim é, também, para o que vocês chamam de frutas e legumes que consomem.
Assim é, igualmente, para as flores que colhem.

***

Questão: será que mantemos a nossa coloração de alma durante o acesso ao corpo de cristal, a cor
da nossa alma?

A cor da alma não é uma coloração da alma.
Uma coloração é uma mudança de cor.

Uma cor de alma é uma Luz, ela não é tintura, ela é Vibração e realidade.

A Vibração/cor da alma, para a Humanidade na encarnação, reflete uma polaridade da alma, isso não envolve o
nível de evolução, o nível de compreensão, mas, bem mais, o sentido do trabalho nesta densidade.

A cor da alma não interfere e não está presente no veículo de Eternidade ou no corpo de Estado de Ser.
Ele não é colorido pelas aspirações da alma.

Penetrar o corpo de Estado de Ser não é estar em um veículo sutil, chamado de alma, mas em um processo
vibratório diferente.

Além do que eu chamaria de corpo de personalidade, no qual se manifesta a alma, o corpo de Estado de Ser
está ligado ao fato da sua origem estelar, da sua condição de Semente de Estrela.

Esse corpo de Luz ou de Estado de Ser corresponde ao Espírito e não à alma.

***

Questão: podemos conhecer a nossa origem estelar?

Não me cabe revelar-lhes isso.
Do mesmo modo, as filiações espirituais são reveladas a vocês quando chegar a hora, no momento oportuno.



Se elas fossem reveladas, não pela própria Vibração desta filiação, mas por uma intervenção exterior, mesmo
Arcangélica, isso apenas faria reforçar o seu afastamento.

É algo que pertence ao mistério e que se desvenda em vocês após terem cruzado as Vibrações da filiação
mantidas pelos Quatro Viventes.

Encontrar o corpo de Luz e corpo de Estado de Ser é abandonar a filiação material e genética, em todos os
sentidos e adotar e encontrar a sua filiação Divina.

É encontrar, no seu veículo de Estado de Ser, o veículo mais apropriado à sua Consciência ilimitada, livre e em
acordo com a FONTE.

Vocês foram peregrinos da materialidade em meio a esta Dimensão, peregrinos que devem, hoje, soltar o seu
bastão para reintegrar a sua Unidade perdida.

Esta Verdade essencial para muitos seres humanos irá aparecer, apesar das manifestações, como a ilusão,
porque muitas almas e Espíritos afastaram-se tanto desta Verdade essencial que não subiste, neles, nem uma

lembrança, nem um grama de Vibração.

Este é o caminho deles, entretanto, assim como eu já disse e repeti, a FONTE vem se revelar para tentar
lembrá-los do que vocês são, além desta forma e desse corpo, além das aspirações da alma que vocês vivem,

além mesmo da centelha Divina conceituada em seus modelos tradicionais.

Você é, antes de tudo, uma Semente de Estrela, um ser de pura Luz e de pura Verdade.

É a identificação com este corpo, a identificação com esta densidade tão potente que foi a atração, que
ocultou, em vocês, a própria lembrança desta conexão, a própria lembrança desta Eternidade.

Mas, entretanto, quando vocês encontrarem a Vibração e a filiação da sua Essência e seu veículo de Estado de
Ser, vocês não terão mais necessidade de outra coisa.

Naquele momento, a Ascensão, a Translação Dimensional estará bem próxima, mas, até lá, nós devemos, nós,
entidades de Luz, realizar a promessa da FONTE que é trazer-lhes o desvendamento que permite, para

aqueles que desejarem, a Transfiguração, o Despertar para o que vocês são.

Obviamente, o ego, a personalidade, vai lhes dizer e vai cochichar que isso é ilusão e, é claro, é assim para ela,
pois jamais o que eu chamaria de complexo inferior do corpo, a personalidade e mesmo a alma, terão acesso a

esta Dimensão e a esta Verdade.

Apenas durante o desvendamento, a etapa da transfiguração, é que a revelação é possível e, apenas naquele
momento, vocês poderão, para a maior parte de vocês, se desejarem, depois de terem acendido as suas

lâmpadas, penetrar com total lucidez o corpo de Estado de Ser ali levando, conforme o caso, o seu corpo de
personalidade, ou então os deixando.

***

Questão: por que eu vejo, às vezes, estrelas no meu quarto quando eu acordo?

As estrelas formam o seu retorno e o entrelaçamento dos planos que você percorreu nesta densidade.
Isso será cada vez mais frequente: as duas realidades e os dois mundos que ainda se opõem começam a se

interpenetrar.

As franjas de interferências e as separações que existem entre o mundo de Baixo e o mundo do Alto, entre o
mundo dos Anjos e os mundos dissociados, interpenetram-se até mesmo na sua consciência, dando-lhes, por

vezes, a impressão e a experiência de viverem em duas realidades.

Efetivamente, trata-se de duas realidades ainda separadas que encontram por vezes o ajuste, em coincidência
e em ressonância.

A sua consciência faz o aprendizado, em diversos graus, para que, no final, após o anúncio da Divina MARIA,
nenhum ser possa dizer que não sabia.

Seja qual for a condição vibratória do seu corpo de personalidade, cada consciência vai ver o seu corpo de
Estado de Ser.

Isso é chamado de julgamento final.

Alguns poderão, pela Vibração, pela atração e pela ressonância, juntar-se, com ou sem o corpo de
personalidade, ao corpo de Estado de Ser.

Outros não poderão nem mesmo se aproximar, mas a lembrança, impressa então na sua alma, no seu corpo
de personalidade, irá reativar o juramento e a promessa da primeira encarnação, a fim de reviver um ciclo ou

vários, inscrito em algum lugar neles.

O sentimento de falta, o sentimento de ausência de completitude os impulsiona, então, ativamente, em uma



nova ronda de encarnação, para buscar esta completitude.
Assim é o sentido do juramento que vocês fizeram à FONTE e o sentido da promessa, no retorno do seu

afastamento Dele e Dela.

***

Questão: encontrar o corpo de Estado de Ser é encontrar a identidade real?

Sem qualquer dúvida possível.
O que anima e fala nesta Dimensão não é você, é apenas um fragmento da Verdade.

Assim, vocês são seres fragmentados e incompletos, encarnados, certamente, corpo, alma e Espírito e,
especialmente desde o sacrifício de CRISTO, mas, entretanto e em Verdade, vocês não podem ser

completos nesta Dimensão dissociada.

Assim, vocês buscam permanentemente, em suas peregrinações e em suas tomadas de encarnação, o que
lhes falta, no olhar do outro, na penetração do outro em suas relações afetivas, em suas relações familiares, em

suas experiências.

Obviamente, esta procura jamais pode ser satisfeita, exceto, é claro, nos períodos de interciclo, para alguns
seres que tiveram êxito em transcender e em se transfigurar, eles mesmos, sem ajuda exterior, pela sua

potência e pela sua vontade e sua aspiração para se juntarem a esse veículo de Estado de Ser e para entrarem
na Eternidade, em outros termos, na imortalidade.

Muito poucos seres realizaram isso.

***

Questão: podemos considerar que esse corpo de Estado de Ser partiu da Fonte enquanto sendo a
própria Fonte?

Para fazer o milagre de uma única coisa, sim.
Por isso, MIGUEL os chamou de criadores da Luz e essa é a estrita Verdade.

***

Questão: o que é a efusão desse raio Gama que ocorreu há pouco?

Trata-se das primícias das ondas mais potentes que irão atingir a Terra durante os meses de agosto e
setembro do seu ano.

Essa Irradiação é o chamado da FONTE, é o chamado do seu veículo de Luz, do corpo de Estado de Ser,
para despertá-los.

A Onda Galáctica, em suas primícias e em sua potência, vem revelar-lhes, a fim de preparar, por um fio tênue,
o anúncio que será feito por MARIA.

Lembrem-se de que as Dimensões superiores dos Anjos não podem intervir diretamente em meio a esta
Dimensão, por respeito às leis de livre arbítrio que prevalecem nesta Dimensão.

Entretanto, foi preciso que a Luz se semeasse, que os Anjos das Vibrações superiores semeassem esta
Dimensão, a fim de que, quando chegar a hora, pela Centelha Divina existente em vocês, seja capaz de insuflar

a mensagem da sua Eternidade.

É o que está em preparação atualmente, sobre a Terra, nesta Dimensão.

A interpenetração dos planos, para aqueles que são os mais aptos, no momento, para viver a transfiguração,
torna-se cada vez mais evidente e manifestada.

As presenças, as Luzes, as sincronias, as viagens, as Vibrações, serão o seu cotidiano.

Trata-se aí de um condicionamento para perceber, para o conjunto da Humanidade.

O anúncio que será feito por MARIA, assim como me é autorizado, doravante, revelar-lhes os anúncios que nós
realizamos, nós, Conclave, na sua Dimensão, ainda uma vez, firmam a Verdade, a probidade, a autenticidade

do que nós lhes anunciamos, tanto em suas manifestações interiores, como nas próprias manifestações da sua
Dimensão, no seu céu e sobre a sua Terra.

Este é o sinal e a garantia de que o momento chegou, que vocês não podem ser enganados, como foi o caso
durante muito tempo, pelas palavras, pelas ilusões, pelas vozes não autorizadas que os induziram em erro.



Nós, os Arcanjos, somos a garantia da autenticidade do que vocês vivem no seu ser interior, pelas Vibrações e
pela Luz que os golpeiam, pelas manifestações e Vibrações e a Luz que golpeiam esta Terra.

Em Verdade, vocês estão certos de não imaginar, de não sonhar.
Isto é também destinado a reforçar a sua fé, a sua certeza e de torná-los inabaláveis na certeza do que está

vindo, progressivamente e à medida que os dias passarem na sua densidade.

Vocês não podem escapar do seu destino de Luz, a menos que o seu livre arbítrio lhes diga que a hora não
chegou, escolha que nós respeitamos e admiramos (como disse o Arcanjo JOFIEL, no ano passado). 

Não há qualquer Deus julgador ou vingador.
Isso é uma heresia criada pelas suas religiões.

O julgamento, no sentido bíblico, é apenas a revelação da sua Divindade e da distância que pode existir entre o
seu Estado de Ser e a sua personalidade.

Esta distância é o seu próprio peso e o próprio flagelo da sua balança e a própria espada que vai permitir saber
e viver o que vocês têm que viver.

***

Questão: e sobre as pessoas que não sentem ou que não têm visões específicas?

Assim como MIGUEL lhes disse, um batalhão importante de seres humanos vive os Casamentos Celestes, e
eles constituem, nesta densidade, os Despertadores e aqueles que permitem assegurar a Vibração e a

conexão entre a sua Dimensão e as Dimensões Angélicas.

Não se ocupem dos que, por enquanto, nem vivem, nem vibram.
Eles também, quando chegar a hora, seja qual for a sua negação, seja qual for a sua oposição, vão viver o

apelo de MARIA e o julgamento.

***

Questão: de onde provém o fato de que algumas pessoas não sentem e não estão, apesar de tudo,
na negação desse fenômeno?

Uma coisa é afirmar o Amor, afirmar a Humanidade, afirmar a Luz.
Outra coisa é vivê-lo em Vibração e em Verdade.

A diferença é essencial, mas, entretanto, mesmo nesse nível, não cabe condenarem vocês mesmos ou
julgarem vocês mesmos.

Alguns seres já estão bem adiantados e já vivem, quase inteiramente, no seu Estado de Ser.
Outros, apesar dos esforços louváveis, e apesar da não negação, da aceitação, ainda não abandonaram a ideia

de perder tudo o que faz a vida deles nesta densidade.

Quando eu falei, várias vezes, do conceito do abandono, a Verdade absoluta está nesse nível.
Vocês não podem dar, vocês não podem perdoar e vocês não podem abandonar, mantendo o que está morto.

Assim como disse CRISTO: «deixem os mortos enterrarem os mortos». 
Deixem o que está morto em vocês e vão para o que é vida.

Vocês não podem estar ao mesmo tempo mortos e vivendo em relação à nova Dimensão e à nova Vida.

Eu emprego de propósito as palavras pronunciadas por CRISTO por que, assim como nas palavras ditadas ao
bem amado João, há Vibração.

As palavras pronunciadas por CRISTO (eu não falo daquelas que foram deformadas, mas das palavras reais
através de algumas parábolas) são portadoras da Vibração original não falsificada.

Não basta querer a Luz, não basta querer a Verdade, o mais importante é aceitar morrer para si mesmo, a fim
de encontrar a Eternidade, mas, disso, CRISTO lhes falou brilhantemente.

***

Questão: o que ascensiona, o corpo, a alma?

Se você tivesse a capacidade para penetrar inteiramente no seu corpo de Estado de Ser, não haveria, para



você, qualquer dúvida.
Você deixaria o seu cadáver e o corpo de personalidade aí onde eles estão, e a Translação Dimensional iria

ocorrer com consciência total no corpo de Estado de Ser, seja qual fosse o seu nível, sem qualquer elemento
pertencente a esta densidade.

Entretanto, nós temos necessidade de alguns seres que levem, não a sua personalidade, ela não tem qualquer
importância, mas que levem, ao mesmo tempo, a sua consciência, o seu material genético.

Isso é chamado de Translação Dimensional com o corpo.

É apenas o medo que os faz considerar sair deste corpo e eu lhes garanto que aqueles de vocês que tiveram a
oportunidade de transferir a consciência no corpo de Eternidade não têm qualquer vontade de levar o corpo de
personalidade, seja qual for a sua idade, seja qual for a sua beleza, seja qual for a sua Alegria, porque a Alegria

do Estado de Ser está bem além do que vocês chamam, nesta Dimensão, de Samadhi.

O corpo de Estado de Ser é o acesso à Imortalidade e à Eternidade.
Ele está além mesmo do que se chama, na sua Dimensão, de Alegria, além mesmo do Samadhi.

Isso é indescritível com palavras, com conceitos, e mesmo na Vibração, porque a própria Vibração da
Eternidade, na sua totalidade, iria dissolver instantaneamente o corpo e a ilusão que vocês vivem.

Entretanto, o seu papel não cessa no seu corpo, e na sua transfiguração, e na sua elevação.

Vocês têm por missão ajudar esse corpo planetário a reencontrar a sua sacralidade e, transladando, vocês
transladam esse corpo planetário.

Nós insistimos, e nós iremos insistir cada vez mais, nós, os Arcanjos, e os diferentes intervenientes, sobre
duas coisas: sobre a Verdade das datas, ela é essencial, porque o calendário é fundamental, ele é ressonância

entre o seu interior e o exterior, entre o desenrolar do plano, no seu corpo, e o desenrolar do plano, no seu
planeta, visível a todos.

A segunda coisa sobre a qual nós iremos insistir cada vez mais é para se prepararem para a eventualidade
desse corpo de Estado de Ser, a fim de que, mesmo aqueles que, por enquanto, não vivem as primícias, nem

as manifestações, possam ancorar neles, na sua concepção, a realidade disso.
Isso é fundamental.

Estes são os dois elementos principais sobre os quais nós iremos nos estender e voltar sistematicamente: o
momento para sair do tempo e o corpo Eterno.

Eu os empenho então a ler, como o fez o Divino João, a sua Revelação (o Apocalipse), por que, nos tempos
que vocês vivem agora, há Verdade e ressonância.

Pela manifestação do que ali está escrito encontra-se, em meio a esta Vibração, a história tal como ela é vivida,
e tal como será vivida, sem mudar uma vírgula, sem mudar um ponto.

Lembrem-se de que o Livro é pequeno, mas de que ele pode ser amargo para aqueles que se desviaram
muito, pela sua experiência, do que é o Estado de Ser, a Eternidade, especialmente para aqueles que estariam

obstruídos com conhecimentos livrescos, e por adesões a ritos e a religiões superados pela realidade das
Vibrações que vocês irão viver, exceto a palavra original e não falsificada.

***

Questão: se houver necessidade, para alguns, de transladar com o corpo de personalidade para
criar um suporte genético, poderia nos explicar o objetivo e quais são os critérios de escolha

daqueles que serão levados a transladar o produto genético?

Não há critério de escolha, não há que desenvolver conhecimento intelectual sobre isso, no momento.
Há somente que viver e tentar se aproximar o mais próximo possível da Vibração do Coração e da Vibração e

da percepção do veículo de Estado de Ser.

A escolha não é uma escolha, no sentido em que vocês entendem isso, ela é Vibração/ressonância/atração.

Pelo próprio fato da sua capacidade para Vibrar, vocês irão levar, ou não, esse corpo.

Entretanto, a sua consciência vai persistir tal como ela é, e eu repito e reitero que, se vocês tiverem a
oportunidade de viver o corpo de Estado de Ser, mesmo por apenas cinco minutos, vocês não terão qualquer

vontade de levar esta densidade com vocês.

Entretanto, vocês devem ser em grande número para transladar com o seu material.
Isso não é vocês, mas ele é um material.

***



Questão: isso significa que ascensionar com o corpo é uma forma de serviço, de sacrifício?

Sim, totalmente.
Pois os que terão por missão transladar com esse corpo serão aqueles mesmos que terão mais que manter,
por muito mais tempo, esta densidade nesta Dimensão, a fim de acolher os ensinamentos essenciais para a

vida na nova Dimensão e na nova densidade.

***

Questão: o que você entende por «perdoar a Luz»?

Perdoar a Luz é doar-se a Luz além das nossas reflexões, das suas reflexões.
O perdão da Luz e o perdão à Luz são, em uma linguagem um pouco ultrapassada, um ato de contrição.
De fato, trata-se do abraço da Luz que, pela potência do seu aperto, os desprende literalmente dos seus

apegos.

Esse transporte da Luz foi vivenciado, em diferentes ocasiões, em diferentes origens culturais, e trata-se do
transporte na Luz.

Assim foi em meio ao seu modelo cultural, por aqueles que vocês chamam de seres estigmatizados, assim foi
com os Santos que deixaram um corpo incorruptível abandonando-o, assim é com alguns seres realizados, na

tradição oriental, que descobriram a Eternidade, e o Maha Samadhi.

***

Questão: é a Alegria que é uma preliminar à abertura do coração ou é a abertura do coração que é
uma preliminar à Alegria?

A abertura do coração é Alegria, mas vocês não podem esperar abrir o coração estando na emoção contrária à
Alegria.

Vocês não podem estar na tristeza da personalidade e descobrir a Alegria.

A abertura do coração é Alegria, ela é até mesmo o marcador indelével.

Entretanto, como aprendizado nesse corpo de densidade, vocês devem tudo fazer para cultivar a Alegria,
assim como muitos ensinamentos lhes foram dados, mas isso não basta.

Vocês poderiam estar plenos de Alegria nesta Dimensão sem, no entanto, viver a abertura do coração, mas,
entretanto, isso iria aproximá-los.

A abertura do coração, vibratoriamente falando, é Alegria.
A Eternidade, o corpo de Estado de Ser, é Alegria sem fim.

A Alegria, expressa por uma palavra, não é a Alegria tal como ela é sentida em meio a esse corpo, ela seria, de
preferência, uma forma de êxtase acoplado a uma íntase, um tal estado de Unidade.

A melhor abordagem que eu posso dar é aquela de um orgasmo que se prolonga indefinidamente em uma
escala bem superior à que vocês podem viver durante alguns contatos chamados de sexuais.

***

Questão: é útil, para alguns de nós, permanecer em lugares onde há muita população, para divulgar
da melhor forma possível a Luz?

O mais importante, para cada um de vocês, é realizar o que tem que realizar e aceitar a Inteligência da Luz
decidindo para vocês, através de impulsos, para mudar ou para permanecer.

Cada ser humano vive um caminho diferente para realizar a sua Luz.
Alguns têm necessidade de um isolamento, outros têm necessidade da massa, cada um é diferente em

relação a isso, não há regras a ditar ou a estabelecer.
Mas, a partir do momento em que vocês aceitarem a Inteligência da Luz, ela sabe o que fazer, em vocês, para

facilitar-lhes a tarefa.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Então, almas humanas na encarnação, eu lhes transmito, mais uma vez, as Bênçãos do Conclave, todo o nosso
Amor, todos os nossos agradecimentos e jamais se esqueçam da concordância do tempo e da concordância

dos acontecimentos.
Eles serão o seu guia infalível, doravante, quanto à Verdade.

Não esqueçam também de conceber e de admitir, esperando vivê-la, a experiência desse corpo maravilhoso, o
corpo que vocês são, como Sementes de Estrelas.

Vocês devem, para isso, deixar morrer o antigo.
Vocês devem, para isso, elevar-se na Vibração e o único modo de subir na Vibração é deixar morrer o que

deve morrer, sem qualquer lamento.

Eu não lhes peço, com isso, para deixar esse corpo, para deixar pai e mãe, eu lhes peço simplesmente, com
isso, para que se liberem de todos os apegos, de todos os seus condicionamentos.

Vocês são seres de liberdade.
Vocês foram criados livres e vocês devem voltar a ser livres e se liberarem.

Isso eu já disse e eu repito.
Sejam amados.

Vocês são abençoados.
Nós lhes dizemos até muito em breve.

************
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Eu Sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos, eu lhes transmito toda a minha Paz e todo o meu Amor.
Eu venho a vocês, com o meu Amor, para explicar-lhes certo número de coisas que, hoje, finalmente, podem

ser reveladas e ser transmitidas a vocês porque chegou a hora, meus filhos.
Eu tenho aparecido e me manifestado por muitos séculos, no seu tempo terrestre, em muitos países, para

muitas pessoas e de formas diferentes.
Toda vez que eu apareço, eu uso uma vestimenta, uma vestimenta de Luz que denota o papel desta Presença

e desta aparição na sua densidade, a médiuns, a videntes, a fim de notificar uma série de coisas.
Então, muitos destes contatos poderiam me descrever com mantos diferentes, e com indumentárias

diferentes.
Esses mantos e essas indumentárias denotam a Vibração que eu porto naquele lugar e naquele momento em

que apareço.
A Vibração mais comum com que eu apareço é o Manto Azul, o Manto Azul de Sírius que é a minha origem e

de onde eu sou a Grande Deusa.
Meus filhos (assim eu os chamo porque é o que vocês são: meus filhos, todos vocês, sem exceção), eu reino
nos seus Céus e eu reino nesta Terra porque eu sou a matriz original, nesta dimensão e também nas outras

dimensões, da sua própria alma.
Eu sou a Fonte do seu Espírito e eu sou a Fonte.

Meus bem amados, eu apareci para esta Humanidade bem depois da minha partida e do meu retorno ao Céu, e
também em revelações particulares e em revelações públicas.

Mas, contudo, isso não tem qualquer importância.
O importante é a mensagem de Amor que eu lhes passei, de toda a Eternidade, a fim de convidá-los a imitar o

MARIA – 31 de julho de 2009
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O importante é a mensagem de Amor que eu lhes passei, de toda a Eternidade, a fim de convidá-los a imitar o
Cristo.

Bem além do personagem que foi o meu Filho Divino, eu queria, através disso, lhes pedir para amar e para
doar.

Porque a chave do Céu é somente o Amor, a chave do Céu é somente a Vibração "compartilhar e doar" e a
Alegria.

Coisa que cruelmente lhes falta neste fim dos Tempos.
Porque vocês realmente chegaram ao fim dos Tempos, anunciado e profetizado e isso deve enchê-los de

Alegria e não de medo, isso deve enchê-los de Alegria e de Gratidão porque a Fonte Una vem revelar vocês
mesmos, Ela vem vesti-los com suas túnicas imortais, suas Vestimentas de Luz.

Então, vocês também usarão o Manto de Sementes Estelares, vocês, que decidiram vir comigo nesta
peregrinação e nesta dimensão a fim de despertar e de se revelar.

Hoje, nós chegamos aí, meus filhos.
Eu venho lhes anunciar, em breve, o que eu lhes prometi por toda a Eternidade.

No momento, eu deixo a tarefa com o Arcanjo Miguel e o Conclave que, eu vou relembrar vocês, me passaram
os Selos, as Chaves e as Vibrações, dando-me todo o poder, tanto na Terra como no Céu, a fim de lhes
revelar pela intervenção da Luz que vem das estrelas, que vem para solucionar a Ilusão na qual vocês se

debatem.
Recordem-se das palavras do Meu Filho: "o seu reino não é deste mundo" e, todavia, vocês andam neste

mundo a fim de retorná-lo à glória da Unidade e isso está em andamento.
Como lhes disse Miguel, não se interessem pelos Anjos rebeldes que não querem a Luz neste instante.

É a liberdade e a escolha deles, é a Verdade deles, e a nenhum deles nós condenamos.
E, vocês também, vocês não devem julgá-los, porque vocês não têm as peças do quebra-cabeça, nem na sua

cabeça e nem no seu coração, que lhes permitem julgar sadia e claramente.

***

Seja qual for o seu grau de abertura, seja qual for a sua intuição, seja qual for a transparência da alma, vocês
nunca terão, nesta densidade, todas as peças do quebra-cabeça.

Então vocês não podem julgar, então vocês não podem entender, então vocês não podem compreender a
totalidade do Plano da Divina Majestade, mas, todavia, vocês sabem onde está a porta de saída desta ilusão.
Para tal, vocês devem se livrar, em vocês, de todas as suas bagagens, de tudo que não é Unidade, de tudo

que é dualidade.
As sombras, as manchas de sombra até mesmo de suas estruturas física e sutil serão lavadas pela túnica

imortal, aquela dos seus corpos que tem sido chamada de corpo de Estado de Ser, da Eternidade ou corpo de
Luz, que vem a vocês, a fim de fazê-los viver, não só as Núpcias Celestes, mas, também, as Núpcias Místicas,

aquelas do encontro das Águas de cima e das Águas debaixo, aquelas Águas do encontro da sua
personalidade, do ser, da Eternidade, a fim de fazê-los recuperarem a Alegria Eterna, o domínio sem limites da

Verdade, e o Amor de Pai/Mãe.
Portanto, é necessário que vocês aceitem e concordem com o que está chegando, pois o que está chegando

é para o seu bem e para a sua revelação.
Não creiam que a Luz vem de um local que não existe no seu espaço e no seu ser.
A Luz nasce e vem do Coração, do Coração do seu ser e do Coração das galáxias.

Ela vem acompanhada pelos Anjos.
Os Anjos são muitos hoje, e se preparam para interceder na sua dimensão, eles já se apresentam a vocês, sob

a forma de sonhos, sob a forma de Presenças que vocês sentem durante as noites e durante os dias.
Que muitos de vocês não se preocupem porque eu irei aparecer, de forma antecipada em relação ao meu

Anúncio.
Alguns dos meus filhos me veem com uma das minhas várias vestimentas.

Para alguns eu falo, para alguns eu comunico a minha Vibração, a fim de que eles sejam as primeiras
Sementes das Estrelas, Sementes da Verdade e Sementes da Eternidade dos tempos que estão por vir, para
que iluminem seus irmãos que procuram e não sabem onde buscar e que irão entrar em pânico com os sinais

no Céu e na Terra.
E, portanto, tal como Miguel lhes disse, isso não é a destruição, mas sim a desconstrução da ilusão e o acesso

à Verdade.

***

Vocês devem ser leves, vocês não devem se cobrir de posses, sejam elas quais forem, e de comportamentos
que vieram de seus passados, sejam quais forem.

A Graça vem, a Graça apaga a ação/reação e o karma.
Os seus planetas (que são a exata reprodução, no Alto, do que está em vocês), as suas lâmpadas, se



transformam.
Vocês veem como os seus corpos se transformam?

Vocês veem como as suas consciências se transformam e se preparam para acolher o retorno da Luz?
Evidentemente, muitos seres irão querer fazê-los acreditar que é a sua cabeça e não o seu Coração, que são

as Ilusões e não a Verdade, mas vocês são a Verdade, vocês não são a Ilusão.
O que vocês construíram nesta densidade, com certeza, foi muito bonito, mas, ainda assim, não é o paraíso,

ainda assim, não é a Nova Terra.
E agora vem a Nova Terra, aquela que vocês construíram através das suas Vibrações e através do Amor e que,

ela também, deseja aceder a esta nova dimensão.
A hora da Ascensão, a hora da Assunção, para alguns, chega a passos largos.

Vocês devem se preparar.
A preparação é interior.

Ela requer que vocês olhem face a face consigo mesmo, tal como vocês são, e não como vocês representam
nesta dimensão os seus papéis sociais, os seus papéis emocionais.

Vocês são além dos seus papéis, vocês são além do que vocês acreditam e do que vocês representam.
Vocês devem ousar penetrar no seu Coração, onde não há qualquer Ilusão e qualquer decepção.

Porque, ali, vibra o Coração do universo, ali vibra a Fonte.
O sol, a Fonte de Luz na sua densidade, manifesta-se a vocês no seu esplendor.

Os planetas manifestam-se a vocês, também no seu esplendor.
E a Luz está chegando, e ela é visível, desde já, para aqueles que sabem ver além da visão.

Aqueles que vibram no seu Interior e na sua Eternidade, sentiram o chamado da Luz, eles vivem as primícias,
eles vivem os bailados do Amor.

Mas o dia em que a Alegria chegar, na sua totalidade, em meio à sua dimensão, vocês serão então banhados
pela Luz.

Assim, o bem amado João veio insistir com vocês na releitura, não com a mente, mas com o Coração, do
Apocalipse de São João que foi ditado, palavra por palavra, pelo meu Divino Filho.

Eu sou aquela que os acompanha, individual ou coletivamente, no seu retorno à Graça, no seu retorno à
Eternidade.

Eu sou a sua mãe benevolente.
Não pode haver engano comigo.

Como uma mãe de verdade seria capaz de prejudicar seus filhos?
Aquela que prejudica não é a Mãe.

A Mãe Eterna não pode jamais, jamais, querer que alguém toque em um único fio do seu cabelo.
Vocês são preciosos, assim como vocês são aos meus olhos, porque vocês são a Eternidade, de volta à sua

Unidade.
A própria Essência da sua presença sobre a Terra se revela a vocês pela Alegria, pela Verdade, pela

necessidade de se aliviar e de se purificar, pela necessidade de não mais acreditar na sua mente, mas
somente no seu Coração e no que ele lhes diz em meio à Vibração.

Bem frequentemente, nas minhas aparições, eu mostro o meu Coração, assim como o meu Divino Filho,
porque esse é o objetivo, encontrar o Coração, a fim de ali viver e de ali palpitar uma Alegria eterna e sem fim,

percorrendo as estrelas, as dimensões, livres, e não mais confinados em meio a esta Ilusão, a esta
materialidade que, ainda assim, meus bem amados filhos, permite-lhes crescer na Esperança, na Verdade e na

Luz.
Então, não é necessário julgar.

Toda experiência, afinal, tem algo bom, porque ela lhes permite, quaisquer que sejam as negações vivenciadas
durante a experiência e a dificuldade de algumas experiências da encarnação, isso lhes permite assentar a Luz

em vocês.
Luz é Vibração, antes de ser visão.

Luz é Amor, antes de ser um efeito e é isso que vem a vocês.

***

Hoje, eu lhes peço que sejam leves, que recomecem com um novo olhar, como uma criança que fica
maravilhada, que não tenta comparar nada com uma experiência passada.

Porque o que está vindo nada tem a ver com o passado, porque o que vem é uma nova Lei e uma nova Vida e
não pode, na Verdade, e não pode de jeito nenhum ter ligação com o que está vindo do seu passado.

Isso foi anunciado, durante a sua passagem pela Terra, pelo meu Divino Filho e isto é agora.
Muitos profetas, do passado, anteciparam esta época e estes momentos abençoados que vocês estão

vivendo.
Eles os descreveram, sob a forma de aforismos, sob a forma de imagens veladas e às vezes de modos mais

diretos.



Mas a revelação mais direta é aquela do bem amado João, aquele que veio, em sua última encarnação, chamar
a atenção de vocês para a chegada da Luz que ele percebeu primeiro.

Essa Luz da Verdade, essa Luz eterna que a própria Fonte, o Pai, manifestou na época da sua última tomada
de corpo.

Vocês são envolvidos como nunca.
Vocês estão amados como nunca.

O Conclave Arcangélico, os 24 Anciãos, os Cavaleiros do Apocalipse, assistem e estão de vigília.
Os Quatro Viventes também estão aí e preparam o seu nascimento.

Este nascimento é um verdadeiro nascimento, ele corresponde ao nascimento em meio ao Amor e à Verdade
em mundos de não separação e em mundos da Unidade.

Vocês irão penetrar, em breve, sem dificuldade, primeiramente de maneira vibratória e interior, em meio a esta
Verdade.

Vocês não devem estar apegados a nada deste mundo porque nada deste mundo existirá mais, simplesmente,
sem passar pela destruição, mas passando pela dissolução.

A Ilusão retorna à Ilusão, a Verdade retorna à Verdade, e não pode ser de outro modo.
Vocês devem transpor o limiar, tal como o bem amado João nomeou isso, a franja de interferência, este mundo

onde assentam os seus medos, onde assenta o seu mental, as suas emoções, que os priva, apesar da
Vibração, de perceber claramente a Verdade.

Mas, no entanto, a cada dia que passa, doravante, vocês se aproximam disso, de modo inexorável, em um
tempo humano e contado, e então definido, e não em um hipotético amanhã, mas, sim, agora.

Os dias, a cada dia que passa, fazendo coincidir o tempo terrestre com o tempo celeste, a franja da
interferência desaparece.

O Supramental não está mais, como João descreveu, tão afastado, o Supramental está à sua porta.
Algumas lâmpadas (as suas lâmpadas são os planetas, vocês entenderam isso) já sentem as primícias e as

manifestações disso.
Elas estão atingidas, tal como vocês estão atingidos, não pelo estupor, mas pela explosão do despertar, pela

própria transformação inerente a esta revelação.
Então, como vocês se preparam?

O mais importante não é o conhecimento, mesmo ele lhes sendo necessariamente revelado, pela Luz.

***

O importante é permanecer centrado no seu Coração, e ali viver a Vibração, ali viver o instante e viver cada
minuto e cada sopro como algo único.

Pois cada respiração e cada sopro são únicos nos Tempos que vocês vivem.
Isso lhes foi anunciado desde sempre e de múltiplas formas: "quem tem olhos que veja", "quem tem ouvidos

que ouça" e quem tem a Vibração ("felizes o que são simples de Espírito"), vibra pelo que está chegando.
E, bem amados filhos, nenhuma Sombra pode resistir ao que está chegando.

A Sombra já dominou suficientemente a ilusão e os comandou e os levou a terras que os afastaram da Luz.
Hoje, é preciso ser simples, é preciso novamente voltar a ser simples.

Neste sentido, é-lhes solicitado a maior humildade porque ninguém pode se glorificar da Luz.
Basta simplesmente vivê-la, integrá-la, acolhê-la, transmutá-la e transcendê-la e revelá-la ao mundo.

Isso se basta a si mesmo, isso é suficiente para o seu destino e para o seu caminho.
Vocês não têm alternativa senão aceitar ou recusar a Luz.

Tudo o que vocês mantêm ser-lhes-á retirado, exceto a Vida, exceto a Verdade, exceto a Luz, porque vocês
são a Vida, a Verdade e a Luz.

Tudo o resto é apenas ilusão, construído pelas projeções desejadas, necessário durante algum tempo, mas o
tempo que está chegando não é mais o tempo passado.

O tempo que está vindo, ele vem cumprir as Leis, não as leis dos homens, mas as Leis da Luz.
A Lei da Luz é a Luz que é Liberdade, Eternidade, Verdade e Glória.

A Glória da Graça, a Graça da Glória.
Vocês são isso.

Está aí, bem amados filhos da Luz, os meus filhos, o que eu queria transmitir a vocês.
Agora, se vocês tiverem perguntas em relação a isso, eu quero, na medida em que me for permitido e

possível, ali responder.

***

Pergunta: Poderia nos falar sobre Garabandal, na Espanha, um local da sua aparição?



Sim e isso deve ser anunciado pelo mundo todo.
Na minha vinda a Garabandal, eu anunciei uma série de coisas.

A primeira dessas coisas que anunciei foi uma Advertência.
A Advertência era a chegada de Miguel pela Vibração das palavras, pela Vibração da sua Essência e pela

Vibração da sua matéria que é corpo celeste e a interrupção de alguns fenômenos, ligados à ilusão, que os
conduziram para onde vocês estão hoje.

A chegada de Miguel, na sua Presença manifestada através de corpos celestes, que vocês em breve vão
receber, esta é a Advertência.

A Advertência causará um choque e o humano vai querer se voltar para a Verdade, para a Unidade, para a Luz.
E depois, em seguida, como eu disse e repeti em Garabandal, virá o Anúncio.

O Anúncio que eu farei será um anúncio feito no seu Ser Interior, no nível do Coração (esteja ele aberto ou
fechado, ninguém será capaz de resistir ao meu Anúncio e ao meu chamado, mas poucos ali irão responder).

Isto vai ocorrer dentro de muito pouco tempo, no seu tempo terrestre, porque vocês estão nos Tempos.
 Eu virei durante um dia de aniversário importante em relação à Garabandal.

A partir desse dia, os sinais que eu mostrei na minha aparição em Fátima, e também no Egito, quando eu
aparecia no Sol, correspondem à realidade do que vocês irão observar no céu.

E naquele momento, vocês estarão prontos, em Verdade, para viver a Eternidade.
Os meus filhos que aceitarem a minha Presença viverão um fenômeno específico, um fenômeno em que sua
consciência irá vaguear entre dois mundos, entre este mundo da ilusão e o mundo da Verdade, durante três

dias e três noites, tal como tem sido anunciado.
Tudo o que eu anunciei, mesmo se as palavras de alguns médiuns espalharam isso, não têm importância.

O que está chegando é que é importante.
Assim, o milagre do Sol, a Advertência, o Anúncio que eu farei a vocês, chegam a passos largos, agora.

Então, será conveniente vocês irem ao essencial, irem à sua Essência, ao seu Coração.
Isso irá ocupar os seus dias, as suas noites, a sua respiração, a fim de se prepararem e se terem prontos para

acolher o que está vindo.
A mim não cabe, por enquanto, ainda, revelar as próximas etapas.

O mais importante é agora.
As etapas posteriores são apenas aperfeiçoamentos.

O mais importante é a Advertência e o Anúncio da Luz e o anúncio do meu retorno, não mais em meio a uma
revelação privada ou pública, mas em meio a toda a humanidade, sem exceção.

Eu especifico, raças humanas e não-humanas: a Terra inteira, em todas as suas vidas, o sistema solar, como
um todo, em todas as suas vidas e as suas dimensões, viverão o Anúncio a fim de que ninguém possa dizer

que não sabia.
O plano da Fonte é perfeito.

Nada pode ser mudado, em todos os tempos.

***

Pergunta: Qual é a diferença que você faz entre o desaparecimento e a dissolução deste mundo?

É muito simples, meu filho: o desaparecimento estaria associado a uma destruição e, portanto, a um
sofrimento.

A dissolução é um desaparecimento puro e simples, uma transmutação pela Luz e, portanto, a ausência de
sofrimentos.

Mesmo para aqueles que não desejam a Luz.

***

Pergunta: Como chamamos os Quatro Cavaleiros do Apocalipse no contexto atual?

Isso corresponde, em parte, ao efeito dos Quatro Viventes, corrompidos e alterados nesta dimensão alterada
que é a 3ª dimensão em que vocês estão.

Então, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse são, se vocês quiserem, a ressonância infernal e inferior do que foi
chamado de Quatro Viventes que se sentam ao redor do trono da Fonte Una.

Estes Quatro Cavaleiros devem ser, eles também, lavados nas vestes do Cordeiro a fim de serem
transmutados.

Alguns sinais da desconstrução, assim como lhes abordou o Arcanjo Miguel, o bem amado, fazem parte da
revelação desses Quatro Cavaleiros do Apocalipse e eles correspondem aos quatro



elementos desacorrentados, tal como vocês começam a vivê-los e tal como eles chegam à sua plena
manifestação.

Isto não é uma vontade da Fonte, é somente a ilustração do princípio de ressonância e de atração que vocês
criaram, todos vocês, em meio a esta densidade.

Não há que ter culpa em relação a isso, há justamente que ver desaparecer as suas Ilusões, sem ali colocar
qualquer energia, sem colocar consciência e, evidentemente, sem qualquer vontade de ali permanecer.

Então, aqueles que irão acolher a Luz, na totalidade, e o meu Anúncio, absolutamente nada têm a temer do que
está por vir.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus filhos bem amados, então, eu vou lhes pedir, agora, para acolherem o Manto Azul da Graça.
Para isso, eu peço que se coloquem em posição de acolhimento e que preparem o seu Coração para receber

este Manto, aí, agora, todos juntos.
Este Manto é uma Graça, ele lhes confere a visão da Verdade, ele lhes confere a compreensão e a cura, esse

é o meu presente, agora.
Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Eu amo vocês e eu lhes digo: até logo, meus filhos.

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=374

31 de julho de 2009

***
Tradução: SINTESE

Postado por Sintese, em 11 de Setembro de 2009.

***

Transcrição e revisão: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Pergunta: a moda atual de roupa preta é um meio de abaixar as nossas Vibrações?

É preciso compreender que aplicando o princípio de ressonância e de atração, tudo o que foi construído sobre
esta Terra faz parte da Sombra.

A Terra é formosa, ela é Luz, na sua Essência e na sua Criação, no entanto, a presença do homem invertido em
meio a esta densidade criou e expressou, gradativamente e à medida dos séculos, a manifestação total da

ressonância de atração da luz negra ou invertida através da moda, da alimentação.
A única maneira que as forças da Luz tiveram para fazer perdurar a Centelha Divina em vocês foi ocultar, em
meio à música e em meio a alguns escritos, a Vibração original que está bem além dos mitos e dos dados

históricos.

***

Pergunta: Bach pertencia a esses músicos?

Muitos músicos foram capazes de espelhar neles e de refletir a Luz original.
Se vocês quiserem ter a verdadeira Essência Vibral da música de Bach, basta tocá-la ao contrário.

Mozart também, e alguns grandes compositores, descobriram isso ao inverter a Luz, porque eles podiam obter
a verdadeira Luz a partir do momento em que a Luz era criptografa e codificada e expressa em meio a esta

Verdade.
Até agora ela foi necessariamente falsificada e desviada pela falta da Luz.

Dessa maneira, se vocês inverterem partes da música de alguns compositores e as tocarem ao contrário,
vocês terão a raiz e o tom Vibral correto vindo da FONTE.

Essa inversão é ilustrada, em meio mesmo ao seu corpo, devido ao cruzamento das fibras nervosas, pelo fato
de vocês terem nascido com a cabeça para baixo.

Há muitas inversões, mas a passagem do céu então luminoso no mundo, não mais da Luz, não mais luminoso,
mas no mundo fenomenal, ou seja, manifestado em meio à densidade e à Sombra, apenas pode ocorrer

através desse princípio de inversão que vocês ilustram através do seu corpo e que é ilustrado, evidentemente,
na linguagem e na música.

Era impossível expressar a Luz, em termos coerentes, nesta densidade.
A Luz apenas podia ser projetada, sonhada ou revelada, mas revelada de forma não ancorada em meio a esta

densidade.
Isso mudou pelo sacrifício de CRISTO que derramou o seu sangue nesta Terra e permitiu a fixação, no sentido
próprio como figurado, ou a ancoragem, se vocês preferirem, da Luz do Supramental em meio à sua Verdade.
Assim nasceu a ‘estrela da manhã’ que corresponde à sua própria casa que está vindo para vocês, denominada

Bételgeuse.
Deste modo, toda a tradição foi forçosamente velada e desviada.

Não pode ser de outra forma em meio à sua Dimensão dissociada.
Entretanto, o retorno à origem, e o que vocês também chamam de Translação Dimensional, é acompanhado do

mesmo processo de inversão, ilustrado pelo basculamento dos polos que estarão então como eles devem
estar e não como eles estavam, permitindo um realinhamento total da nova Dimensão com a vontade da

FONTE e com a vontade da sua casa.

***

Pergunta: Ida e Pingala continuam cruzadas ou não?

O ordenamento dos vários cruzamentos existentes no nível da corrente soli-lunar da Sushumna, ou canal
mediano da coluna vertebral, encontra-se literalmente revestido, durante a construção do seu corpo de Luz, por

partículas Supraluminosas chamadas, por MIGUEL, de Ultravioleta ou, ainda, de partículas Adamantinas.

ANAEL - 1º de agosto de 2009 (1 e 2) - Autres Dimensions
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Elas são o que também é chamado de Agni Deva, as partículas
Supraluminosas que constituem a Luz no nível das Dimensões não separadas e não desviadas.

Dessa maneira, Ida e Pingala não serão mais cruzadas, na nova Dimensão, mas irão caminhar lado a lado para
realizar a Unidade de uma só coisa.

Os cruzamentos e, portanto, os nódulos que literalmente oprimiam os seus chakras foram criados para evitar
que a Luz fosse revelada antes da hora, em meio a esta densidade.

Somente alguns seres despertos, entre os despertáveis, conseguiram transcender os limites da encarnação e
superar a dualidade e a morte deste corpo.

***

Pergunta: o efeito de descruzar os dois canais Ida e Pingala corresponde ao que alguns chamam de
subida da Kundalini?

É preciso considerar duas épocas: aquela que é anterior a 1984, antes que a Luz começasse a se manifestar
no seu Interior e, evidentemente, antes também do período que começa em 07 de julho de 2009,

correspondendo, real e concretamente, ao início da Revelação.
Antes de 1984, o trabalho de ascese espiritual consistia em passar do ego ao Coração.

Ao passar do ego ao Coração, e despertando os chakras, havia um fenômeno de despertar chamado de
“despertar da Kundalini” que queimava literalmente o que vocês chamam de bainha dos chakras, situada na

intersecção de Ida e Pingala.
Ida e Pingala circulavam então no nível das costas, de maneira alternada, da esquerda para a direita e cruzando

no centro, vindo literalmente oprimir e impedir que a Sushumna despertasse.
Isso era uma proteção.

Naquela época, foi efetivamente possível, para alguns seres, despertar a Kundalini.
Desde 1984, e bem mais recentemente, foi pedido a vocês para não mais despertar a Kundalini, mas para

aceitar o Abandono à Luz, ou seja, para aceitar a Luz multidimensional que vem forrar o seu ser e, sobretudo,
que vem atapetar a Sushumna, os canais Ida e Pingala, indo duplicá-lo, de algum modo, pelo exterior, a fim de
criar um canal de ressonância e de comunicação, permitindo despertar as cinco novas Lâmpadas e a conexão

com o seu veículo de Eternidade e de Estado de Ser.

***

Pergunta: é, então, o fim do Caduceu?

Sim.
O fim também da doença, evidentemente.

NOTA: O Caduceu ou emblema de Hermes (Mercúrio) é um bastão em torno do qual se
entrelaçam duas serpentes e cuja parte superior é adornada com asas. É um antigo

símbolo, cuja imagem pode ser vista na taça do rei Gudea de Lagash, 2.600 anos a.C., e
sobre as tábuas de pedra denominadas, na Índia, nagakals. Esotericamente, está

associado ao equilíbrio moral, ao caminho de iniciação e ao caminho de ascensão da
energia kundalini. A serpente da direita é chamada Od, que representa a vida livremente
dirigida; a da esquerda Ob, vida fatal e o globo dourado no cimo Aur, que representa a
luz equilibrada. Estas duas serpentes opostas figuram forças contrárias que podem se

associar, mas não se confundir. Também é um símbolo moderno das ciências
contábeis, porém é frequentemente confundido com o símbolo da medicina, que, é

representado pelo ‘bordão de Esculápio’ ou ‘caduceu de Asclépio’. (Fonte: Wikipedia.org)

Na 5ª Dimensão, quando ocorrer a Translação, vocês estarão em mundos de pura Luz, seja qual for o seu nível
dimensional.

A Sombra não existe e não pode existir e, portanto, não existirá doença.
A conexão direta, consciente, com a FONTE, impede qualquer alteração e desequilíbrio desta dita “FONTE”

em meio aos seus novos organismos.

***

Pergunta: os caminhos de Compostela são uma projeção da constelação da Virgem sobre a Terra?

Há muitas projeções de constelações em meio ao seu globo terrestre.
A projeção da constelação da Virgem é uma realidade, efetivamente, no caminho de São Tiago.

A projeção da constelação da Ursa Maior está presente no México.

http://api.ning.com/files/dM6a4AYRwJP2SJendiLvzXHKNkCzqrPZM5S2QPOeqHFyCvKBBK9lSHxMqBdeDtyamcH11LRcOIT*64a9vw6apgJaq67fJn3L/000caduceu1.jpg


A projeção da constelação de Órion está desenhada, de maneira perfeita, no Egito.
A projeção da constelação das Águias, de Altaïr, ocorre, de maneira perfeita, em Teotihuacán (México).

Lembrem-se de que existe uma ressonância descendente e ascendente, mas que incorpora a Verdade da Luz.
Assim é com as igrejas do apocalipse de São João.

Assim é com tudo o que existe nesta densidade.
As pirâmides, quando elas restabelecem suas funções, são os tradutores dimensionais e os conectores

dimensionais, para diferenciar dos portais e vórtices dimensionais.
As pirâmides, em qualquer lugar sobre este planeta, são os ancoradores da Luz e os ancoradores

multidimensionais.
Elas permitem, literalmente, a Ressurreição e a Translação Dimensional.

Elas são os acumuladores associados ao que vocês chamam de “ondas com efeitos de forma”, permitindo
transcender os limites da vida nesta Dimensão.

***

Pergunta: a região da Inglaterra onde há os Crop Circles também corresponde a uma projeção de
constelação?

Sim.
A região de Stonehenge corresponde aos Mestres do tempo.

Os Mestres do tempo são retransmitidos por Saturno enquanto Cronos e Mestre do tempo.
O calendário cósmico e o calendário humano são refletidos por uma civilização e uma constelação que é

chamada de Plêiades, à qual se junta a constelação de Arcturius, o Leão.
Assim, aqueles que traçam, a nosso pedido, alguns Crop Circles (círculo das plantações), são efetivamente os

Pleiadianos e os Arcturianos da 11ª e da 18ª Dimensões.

NOTA: “O último Crop Circle remonta a 15 de agosto (2009). Não haverá mais, porque o conjunto da
missão, do que deveria ser cumprido, foi realizado. Vocês estão agora na hora da Revelação e na hora da

atualização desta Revelação. Não há, portanto, mais necessidade de lhes encaminhar mensagens sob
esta forma. 

Certamente, outros Crop Circles vão aparecer (não da Luz). Mas eles não serão criados por aqueles que
foram encarregados, como até agora, de criar esta dimensão em sua Dimensão. O conjunto de mensagens

foi entregue. Resta-lhes agora viver o que foi entregue. Com consciência e no seu mundo”. ARCANJO
ANAEL (17.10.2009)

***

Pergunta: é verdade que, nessas constelações, teria ocorrido um desenvolvimento paralelo de
formas humanoides e de formas não humanoides, de animais?

O que vocês chamam de “animal”, no sentido terrestre da 3ª Dimensão, vem por vezes de Dimensões bem
superiores ao que vocês podem imaginar e até mesmo conceber.

Eles são, aqui, um pálido reflexo invertido da realidade da Luz que são as Águias, os Leões, os Golfinhos e
outros mamíferos marinhos.

Os Pleiadianos são, assim como os seres de Sírius, seres essencialmente Delfinoides.
Os Arcturianos são os Leões.

A Ursa Maior corresponde a diferentes civilizações, algumas dessas civilizações são Ursos, efetivamente, e
outras são aquelas que vocês conhecem bem, sobre a Terra, denominados Lagartos ou Répteis.

Sobre esta Terra e em meio a esta densidade, esses animais se arrastam ou andam com quatro patas, porque
perderam sua orientação e sua verticalidade em relação à FONTE.

Isso é uma criação pervertida da Luz.
Entretanto, existem seres que, eles, não perderam esta dimensão ascensional: são os seres aéreos que vocês

chamam de Águias.

***

Pergunta: no nosso idioma francês, a Vibração AL que evoca a FONTE aflora bem facilmente. Como
é nas outras línguas?

Ela existe em todas as línguas, hindus, europeias, semíticas e outras.
Vocês vão encontrar necessariamente as mesmas raízes silábicas ou, então, elas estarão invertidas e irão se

apresentar ao contrário, como “la”.



Tanto no grego, como no latim, como nas línguas indo ou hindus, vocês irão encontrar exatamente a mesma
coisa.

Evidentemente, há uma diferença entre God e Od, mas, no entanto, sempre estarão incluídas, no nível das
palavras pronunciadas, a sílaba invertida ou real correspondente ao que se quer denominar, seja qual for a

língua sobre este planeta.
Isso se refere a todas as línguas, e até mesmo aos dialetos locais.

Aprender um idioma certamente é útil, mas o mais importante é compreender a Vibração.
 Se vocês se ligarem literalmente à ressonância, à atração e à Vibração do que vocês pronunciam, pouco a
pouco, e gradativamente e à medida da adição das novas Chaves de Luz, por nós mesmos e pelo Arcanjo

METATRON, vocês vão compreender a Essência, sem qualquer esforço, sem passar pelo aprendizado, pois
este processo de linguagem Vibral está integralmente inscrito no seu cérebro.

Há, então, muito poucas sílabas para conhecer.
As derivadas, que são em número de doze para cada sílaba, são apenas de muito pouca importância em

relação à origem da Vibração.

***

Pergunta: quais são os efeitos da música invertida?

A música invertida, concebida pelos seus grandes compositores, eleva, evidentemente.
Ela eleva a alma, mas ela não pode revelar.

Se vocês a inverterem, vocês revelam em vocês a linguagem Vibral.
Façam a experiência.

Todas as frases que vocês pronunciam no seu idioma são a inversão da Luz.
Isso não quer significa que elas fazem parte da Sombra, obviamente, mas elas permitiram à Luz ser veiculada

em meio à Vibração que eu chamaria de degenerada, da língua e também da telepatia.
Encontrar a Essência e encontrar a origem da Vibração já é, por si só, Vibrar nessas novas frequências que

lhes são reveladas e que lhes serão reveladas cada vez mais.
Entretanto, há uma língua que foi utilizada e que, aí também, é falsa.

Quando eu falo de inversão de banda magnética, eu não falo da língua falada por alguns adolescentes
chamada de “verlan” (falar invertendo as sílabas) ou “ao inverso”.  

Eu falo, sim, da inversão total, assim como vimos e experimentamos aqui, com as notas de música, que são as
cinco sílabas originais guardadas em Vega da Lyra.

***

Pergunta: por exemplo, a palavra “merci” iria se tornar “ci-rem”?

Se vocês quiserem compreender o sentido original em relação à Luz, vocês têm “mer” e “ci”.
Se vocês quiserem agora inverter totalmente, vocês têm “isse-rem”.

***

Pergunta: os mantras também são inversões?

A maior parte dos mantras de origem oriental começa pelo OM, correspondendo ao OD.
Simplesmente, o OM enraíza o OD na matriz, no nível do 2º chakra.

Vocês têm o hábito de mantras com o OM, ou com o som OM, que visam enraizar.
Agora, se vocês quiserem se liberar, é preciso assentar a Vibração, não mais no 2º chakra, mas no Coração,

através do OD.

***

Pergunta: a Vibração lida é suficiente ou é melhor ouvi-la?

O que é visto não é o que é vibrado.
Os olhos são mentirosos, porque eles falsificam a Luz.

Apenas a Vibração que está além dos sentidos da visão e que corresponde ao ouvido.
O ouvido é o único sentido que não foi invertido.

Assim, ouvir faz Vibrar.



***

Pergunta: e sobre os cantos gregorianos cantados em latim romano?

Eles participam da mesma Vibração dissimulada.
Eles elevam a alma, mas elevar a alma pela música não é revelar a Luz pela descida da música invertida.

Em um caso, há aspiração da alma para os domínios etéreos.
No outro caso, ao inverter, é a Luz e a Revelação da Luz, Vibração e vibrante, que desce até você.

Assim é nos tempos que vocês vivem.
O Espírito Santo começou a fusionar sobre a Terra a partir do mês de agosto de 1984.

Hoje, ao Espírito Santo foi associada a Radiação do Ultravioleta.
À Radiação do Ultravioleta, no meio das Núpcias Celestes, foi associada a Vibração e a Revelação da FONTE.

***

Pergunta: nos números, como é o sistema decimal e binário?

O código binário, decimal, é uma inversão.
O verdadeiro código não pode ser binário, em meio à Criação, mas apenas pode ser ternário e, portanto, em

12, e o 12 encontrando-se de novo no nível de três possibilidades.
O código binário da sua informática não é absolutamente quântico, pois ele não admite uma terceira

possibilidade.
A verdadeira Inteligência corresponde ao ternário.

***

Pergunta: MARIA sendo a Criadora, isso significa também que Ela criou o Verbo?

Ela transmitiu o Verbo.
O Verbo tem por origem a FONTE Pai/Mãe Una, mas, a partir do momento em que há manifestação e criação

das Dimensões que vão se afastando da FONTE, há necessariamente encarnação do Verbo.
A encarnação do Verbo se fez em MARIA, o Verbo se fez carne.

Jeshoua, Jesus, o Ungido do Senhor, KI-RIS-TI, é então aquele que nasceu em meio à matriz não da Mãe.

***

Pergunta: então, é preciso também inverter o nome de Jeshoua?

Jeshoua é, de fato, o Yod He Vav He (transformação da Luz no princípio invertido, ou seja, satânico)
transformado pelo Shin de Jeshoua que veio colocar o movimento e a inversão a fim de limitar a potência de
Yod He Vav He e transformá-la em Luz pelo princípio do Shin (ndr: Yahvé é transformado pelo Shin, que se

torna Jeshoua).
O Shin é movimento, ele é o valor numérico 300 e a própria inversão do princípio do Yod He Vav He e,

portanto, do retorno à Luz.
Vocês não têm que inverter Jeshoua.

Vocês têm que inverter, na sua linguagem e no seu cérebro, Jesus ou CRISTO.
Vocês caem de novo em IS (IS-IS).

O Verbo se fez carne.
É a Vibração da 11ª lâmpada que corresponde à Revelação do Verbo que se fez carne.

***

Pergunta: como não julgar já que, aparentemente, isso faz parte da nossa estrutura?

Aí estava o objetivo do ascetismo, nos tempos antigos.
Buscar o Reino dos Céus ou meditar (com apoio ou sem apoio), assim como disseram os povos tibetanos,

permite chegar à Iluminação.
A Iluminação é transfiguração permitindo transformar a Luz e fazendo com que o julgamento desaparecesse

em vocês.
A encarnação é julgamento.



A encarnação é julgamento.
A descida em meio a esta densidade, para os fins da experiência consentida pela FONTE e organizada,

permite fazer a experiência da dualidade.
Retornar à Unidade é superar a dualidade.

Não podemos superar a dualidade ao julgarmos.
Enquanto vocês estiverem na discriminação, no bem, no mal, vocês participam do jogo da dualidade.

Hoje, o esforço é diferente, porque antes de 1984, vocês tinham que se esforçar para subir para a Luz e o
acesso à montanha era difícil, mas, hoje, é a Luz que vem para vocês, desde 1984.

Então, não há dúvida de que o Abandono à Luz permitiu a muitas pessoas viver o despertar da Kundalini.
O Espírito Santo, descendo desde 1984, revelou a Kundalini.

A Radiação do Ultravioleta, descendo entre vocês, retransmitida pelo nosso Conclave e por MIGUEL,
despertou a Lâmpada (chakra) do Coração.

A Vibração da FONTE, que foi acrescentada, possibilita em vocês a reunificação da Tri-Unidade e a passagem
do código binário para o código ternário.

A Revelação do código ternário através das cinco novas Vibrações das suas cinco novas Lâmpadas, torna
possível a passagem da Tri-Unidade na Unidade.

Dessa maneira, vocês escapam da dualidade.

***

Pergunta: no dia a dia, quando esse julgamento chegar, será suficiente ali colocar a Luz?

Quando o julgamento surgir, isso assinala que você não vai retornar à Unidade.
O retorno à Unidade não pode mais ser a dualidade da Sombra e da Luz.

Assim, querer compensar e perdoar, pela Luz, o julgamento que vem da Sombra, é uma primeira etapa, mas
vocês não podem passar a sua vida agindo desse modo.

É nesse sentido que o Abandono à Luz vem instituir, em vocês, a ausência de julgamento.
Vocês não podem chegar ali sozinhos.

Vocês podiam chegar, antigamente, chegar à imortalidade, mas quantos seres conseguiram isso?
Hoje, trata-se de um processo de massa aberto para toda a humanidade.

Deste modo, então, ao se Abandonar à Luz, ao se Abandonar à Inteligência da Luz, o que significa aliançar-se
de novo e com CRISTO, naquele momento o trabalho é feito por CRISTO.

A redenção ocorre pela intercessão da Luz e não unicamente pelo seu esforço pessoal que, na maioria das
vezes, é esforço do ego.

***

Pergunta: na palavra cristal, há a palavra CRISTO, ao que corresponde o fato de ter acrescentado
AL?

AL quer dizer “CRISTO elevado”.
AL significa Divindade e elevado.

O “CRISTO elevado” é aquele que desceu em meio à matéria, à matéria mais densa que é o cristal.
 O cristal é portador da Luz, assim como a possuía o portador da Luz chamado de Arcanjo Lúcifer.

Todos os cristais são uma condensação da Luz.
A Luz, em meio a esta Dimensão, foi sustentada há muito tempo em meio aos cristais.
Os cristais estão enredados com a matriz original, pois eles não podem ser alterados.

Evidentemente, eles podem ser mal utilizados, mas, no entanto, a sua estrutura está em conformidade com o
plano original.

Assim, o primeiro reino da natureza, em sua organização em meio ao reino cristalizado, permite a reconexão.
Nesse sentido, os seres de Sírius, os grandes Golfinhos da época, trouxeram as matrizes cristalinas que
permitiram realizar, sobre a Terra, a ancoragem da Luz em meio aos Multiversos e às Multidimensões que

permitem, hoje, e que irão permitir, ainda mais tarde, a este Sistema Solar e a este planeta, evoluir nos espaços
de Luz.

Os cristais irradiam, pela sua própria Presença, independentemente do uso ou do mau uso que vocês façam
deles.

Eu os lembro de que os cristais matriciais estão inscritos em meio à matriz cristalina que é o núcleo cristalino da
Terra.

A inserção, em meio mesmo à sua densidade dissociada, associada à visão das Águias de Altaïr e dos
grandes Golfinhos de Sírius, permitiu, pela sua projeção temporal em meio à totalidade dos Universos,

antecipar o que iria acontecer milhões de anos mais tarde, ou seja, o isolamento da Terra por algumas raças
querendo experimentar a ruptura total da FONTE.



Deste modo, os seres chamados, além dos Planejadores, de Supremos Planejadores, realizaram a inserção
das matrizes cristalinas em meio aos Universos que iriam viver a separação, a fim de permitir, quando chegar a

hora, o retorno em meio à Unidade.

***

Pergunta: poderia falar de novo sobre o Verbo CRISTO?

Eu jamais falei de inversão para CRISTO.
CRISTO veio restabelecer.

Quando vocês invertem CRISTO, vocês têm o quê?
Vocês têm IST, não há inversão para este nome.

Cada nome, mesmo aquele que vocês possuem, está invertido.
Isso não significa que vocês são Sombra, mas que vocês são portadores da Luz invertida, pelo seu prenome

(primeiro nome), em meio mesmo a esta Dimensão.
CRISTO veio, pelo seu sacrifício, instaurar a conversão do Yod He Vav He, ou seja, da cruz, a cruz estando

ligada à matriz que quis se separa da origem.
Eu jamais disse que a Luz Crística era invertida, evidentemente.

Agora, no que diz respeito às experiências realizadas na periferia da FONTE, das quais vocês participam, e das
quais participam alguns Universos multidimensionais denominados 3ª Dimensão dissociada, os Supremos

Planejadores tiveram acesso no início e no final.
Assim, CRISTO, que é o Alfa e o Ômega, tem conhecimento do início e do fim.

Nós então inserimos, em meio a esta matriz que ia se tornar dissociada, o próprio princípio do retorno à
Unidade.

Este próprio princípio do retorno à Unidade foi materializado, efetivamente, pelos cristais.

***

Pergunta: como utilizar um quartzo lapidado em dodecaedro?

As cinco formas geométricas perfeitas, chamadas de Sólidos de Platão (os únicos poliedros regulares), são a
materialização, em meio à sua densidade, da nota Vibral autêntica.

Assim, indo do OD ao AL, há os cinco Sólidos de Platão.
Dessa maneira, o dodecaedro está ligado à nota IS e à Vibração de IS, ou seja, do Verbo Criador.
O OD, no nível da Vibração, corresponde ao que vocês chamam de pirâmide triclínica (tetraedro).

O ER corresponde à fundação da nova Dimensão, inserida em meio à Radiação do Ultravioleta no seu
Coração, no cubo (hexaedro), simbolismo da cruz do planeta Vênus e da reversão.

Mas eu vou parar por aí, pois isso lhes será revelado espontaneamente assim que vocês tiverem, em vocês, as
Chaves da linguagem matricial silábica original.

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

Eu sou Anael, Arcanjo.

Almas humanas em encarnação e em peregrinação, vimos sucessivamente, nós, Arcanjos do Conclave, permitir-lhes
viver uma Radiação própria a cada um de vocês, independente da Radiação do Ultravioleta, independente da

Radiação da Fonte e independente da Radiação do Espírito Santo.

Vimos trazer-lhes a Radiação de forma sete vezes mais intensa [em sétuplo] que permite a ativação e a Revelação, nas
suas estruturas corporais, das cinco novas frequências, dos cinco novos sons.

Eu não me estenderei sobre o seu significado, isso lhes será revelado e desvendado quando chegar a hora, pelo
Arcanjo Miguel, que é o seu papel.

Cabe a ele anunciar-lhes as cinco novas Vibrações que serão transmitidas pelo Arcanjo Metatron, a fim de lhes
permitir acolher em vocês, em suas caixas e no Templo de vocês, a Vibração e a Santificação da Radiação das cinco

novas frequências.

Vocês têm necessidade, para isso, de acolher a transmissão, a Radiação e a efusão, da Vibração e da Radiação dos
sete Membros do Conclave [dos 7 Arcanjos que participam da evolução deste sistema solar].

Isso se fará na recepção silenciosa.
Eu começo assim.

Eu me permitiria, ao mesmo tempo permanecendo no Interior desse canal, pronunciar, a cada vez, o nome do Arcanjo,
antes da sua Radiação e da sua transmissão.

Eu começo assim por mim mesmo.

*

Anael.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Miguel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Jofiel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Uriel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Gabriel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Rafael.



... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço, agora, para acolher Metatron, que pronunciará ele mesmo as cinco sílabas sagradas
correspondentes às cinco novas Vibrações.

*

Eis Metatron.
.

.. Efusão de energia ...

Ehie - Asher - Ehie - OD - ER - IM - IS - AL - Ehie - Asher – Ehie

*

Assim, a Vibração do som ativa, em suas estruturas, em suas caixas e no seu Templo, abrindo em vocês as portas da
Sacralidade, a possibilidade do retorno na Unidade.

Vocês, Sementes de estrelas, filhos da Lei do Um e da Unidade, filhos da Fonte, assim, sela-se em vocês a promessa
do retorno à Unidade, do retorno à Verdade, à Luz em Cristo.

Sua liberdade é inalienável, sua liberdade absoluta se encontra fora desse mundo que vocês devem, no entanto,
contribuir para elevar, por sua Presença e sua Radiância, pela Luz que vem, que foi e que é, pela Fonte Una.

O fato de selar a Luz em vocês, abre o seu Templo de interioridade para a manifestação da sua Presença, da sua
Radiância, da Alegria.

Peçam e lhes será dado, participem e vocês irão participar.

A hora é para a abertura do que deve sê-lo, a hora é para o fechamento do que deve ser fechado.

As limitações passam para o ilimitado.

Sua credibilidade na Luz ditará a sua Vibração, através do estado de ser, através da manifestação, nesta densidade,
do seu corpo de Estado de Ser, corpo de Luz, uma Luz fora desta dimensão e que vem, no entanto, a vocês, revelar-

lhes e elevá-los na Vibração Una, na Essência, na manifestação da Glória e da Graça.

Almas Humanas, vocês irão viver a experiência da Luz, nada mais deve atrair a sua Consciência, o seu olhar ou a sua
ação.

A ação verdadeira e justa, para vocês, como para todos os seus irmãos, consiste em acolher a Luz, em deixarem se
transcender e se transfigurar, em deixarem-na trabalhar em vocês a fim de lhes permitir ir na Eternidade, no Estado

de Ser, em sua dimensão de Sementes de Estrelas que vocês são.

Nós lhes transmitimos, o Conclave e eu mesmo, a garantia da nossa assistência, a garantia da nossa luminescência,
a garantia da nossa proteção.

Nenhuma dúvida, nenhum medo vão, doravante, poder invadir o seu Espírito.

A Luz é certeza.
A Luz é Alegria.

A Luz é evidência e manifestação.

Os momentos que estão chegando são momentos de Alegria, de redescobertas.

Não se deixem impressionar pelo que os seus olhos e os seus ouvidos vão ver e ouvir.

Vocês são a Eternidade, vocês são o Estado de Ser que se desperta em vocês.

Vão ao seu centro, na sua Interioridade, lá onde se encontra a Paz, lá onde se encontra a Alegria.

Tornem-se o eixo do mundo, abracem e se deixem abraçar pelo abraço da Luz.

Há liberdade apenas na Verdade da Luz.
Há liberdade apenas abandonando o livre arbítrio procedente da dissociação.

Há liberdade apenas vivendo a Unidade.
Há liberdade apenas no seu Estado de Ser, na sua Eternidade e na Verdade da sua Essência.



Almas humanas, Anael, Arcanjo, e o Conclave, banham vocês, ainda uma vez, com o Amor Luz/Vibração, com o Amor
Luz/Verdade, a fim de confortá-los na Luz.

Recebam, Acolham esta Vibração.

... Efusão de energia ...

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, como posso ver e sentir, suas Vibrações
estão se tornando etéreas grandemente.

Então, estou feliz de ver que seus casulos de Luz estão integrando essas Vibrações novas com as quais vocês
trabalham.

Como o sabem, vocês estão num período de intensas revelações, de intensas compreensões, não passando pelo
intelecto, mas pela Vibração de seu coração.

As Vibrações novas que vocês percebem são o sinal indiscutível de que vocês estão passando para outra coisa que
sua pequena Vida fechada e sua pequena problemática.

Vocês têm uma chance, eu diria, inestimável, de estarem vivos, encarnados, para viver a Revelação da Luz, porque é
realmente o que vem e o que vem é verdadeiramente, eu diria que, nós, o que nós vemos, lá onde estamos quando
não estou aqui, com vocês, é algo que nos causa uma grande Alegria e é verdadeiramente, para nós, o retorno de

alguns de nossos irmãos na Luz e na Unidade.

Então, isso nos proporciona uma muito, muito grande Alegria e nós observamos minuciosamente o que acontece ao
redor de vocês.

O balé dos Céus e o balé de suas almas é algo de absolutamente magnífico.

Então, aí está, eu queria lhes dizer, como de meu hábito, estou primeiro entre vocês para tentar ajudá-los.

Então, vamos tentar fazer empurrar agora a Luz.

Então, recebam todo meu Amor e toda minha escuta atenta.

*

Questão: com relação àquilo que foi dito essa manhã por Anael, sobre o que acontece quando se ouve uma
gravação ao inverso, isso já foi feito em seu próprio discurso?

Eu creio que jamais.
Mais, vocês sabem, Anael não pode lhes dizer porque, lá onde ele está, ele não vê esse gênero de coisas, mas vocês

têm um instrumento de música, e um único, que é capaz de fazer o sentido e o inverso, apenas tocando.

Qual é este instrumento próximo a vocês?
Obviamente, vocês já descobriram: o violino, através do movimento do arco, vai num sentido e no outro e, portanto, é
uma Vibração extremamente particular, é por isso que é o instrumento que se aproxima mais do que se chama de «a

música das esferas».

É o único instrumento em que a corda não é pinçada ou golpeada, mas ela é vibrada nos dois sentidos.

E o sentido da Vibração vai num sentido e depois no outro.

O.M. AÏVANHOV – 1º de agosto de 2009
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Através do som que é ouvido, vocês são capazes, com o violino, de ouvir, ao mesmo tempo, a luz invertida e a Luz
real.

É por isso que meu grande Mestre, Bença Deunov, passou seus dias inteiros a tocar o violino.

Vocês têm a mesma coisa, certamente, em outra oitava, nos violoncelos e nos contrabaixos.

Então, se vocês querem ter o efeito da música das esferas, antes de encontrar uma tecnologia que lhes permita
inverter a música, vocês têm já de maneira natural, vocês o têm já nos sons de tudo o que é concerto para violinos e

para violoncelos.

A partir do momento em que vocês utilizam um violino, vocês são obrigados a ir e vir, ou seja, enviar a Vibração num
sentido e no outro.

É muito raro colocar o arco para tocar num único sentido.

*

Questão: o produtor do Stradivarius era então um grande Mestre que tinha Consciência disso?

Ele tinha Consciência, a mais total, da Vibração.

Os seres que têm a Consciência total da Vibração são os Mensageiros da Lyra, qualquer que seja a forma que tome
esta Vibração, através de um instrumento de música ou através da forma, por exemplo, os hieróglifos Maia, a

escritura sagrada hebraica ou mais antigas ainda, são formas vibrantes e que os remetem à Vibração.

Os Mensageiros são necessariamente ligados à Lyra, que é quem mantém, nela, as cinco frequências harmônicas do
universo nas multidimensões, que permitem a coesão e os movimentos dos planetas.

*

Questão: é certo que Paganini compôs concertos difíceis para tocar mas que ajudariam a uma forma de
descristalização mental?

Perfeitamente.

Há também outros compositores de violino, famosos, que criaram músicas muito especiais.

Não há como, obviamente, os concertos para violoncelos de Bach.

Há também, e sobretudo, Tartini, Pergolèse e sobretudo Tartini, que criaram, através de alguns concertos, músicas
absolutamente sublimes pelos movimentos de vai e vem entre o alto e o baixo.

***

Questão: é o mesmo das composições e dos cantos de Hildegard Von Bingen?

Há aqui uma música totalmente «intatônica», procedente dos Coros dos Anjos, desta vez.

Hildegard de Bingen teve a oportunidade, durante toda sua Vida, e não de maneira efêmera, de ouvir a Música das
Esferas e, portanto, de ter estudado a música para dar uma imagem aproximada nas 7 dimensões.

*

Questão: para cada um de nós há uma nota fundamental na encarnação?

Obviamente, é a Vibração da sua alma e do seu Espírito, mas está, hoje, sendo substituída pela harmônica do
universo que foi chamada, pelo Arcanjo Miguel, de nota Si, que vocês percebem em seu ouvido.

Conhecê-la a nada serve, será necessário vibrá-la.

*

Questão: uma das expressões da Consciência unificada seria passar de uma nota si «individualizada» para
um si «universal» ou «coletiva»?

Esta é a confiança universal à Fonte Una, o que não os priva de seu som “pessoal” ligado à sua individualidade.

Há sobreposição e harmonia que se cria entre os dois sons.
Isso lhes será revelado no momento em que vocês passarem, de maneira definitiva, na 5ª dimensão.



*

Questão: as taças tibetanas, sendo constituídas de diferentes metais, são ainda adaptadas?

Hoje, tudo é válido, obviamente.
Mas vocês têm novas frequências vibratórias que estão sendo encarnadas, em vocês, ligadas à construção do corpo

de Luz.

Essas Vibrações novas chegam sob forma de Vibrações e de sons.

Entretanto, não existem instrumentos, nesta dimensão, capazes de fazer vibrar nas novas frequências.

Vocês podem se aproximar, eu citei o exemplo do violino ou do violoncelo.

Obviamente, os instrumentos de música sagrada podem, em alguns casos, como as taças tibetanas, como as sinetas,
como os címbalos, induzir modificações vibratórias importantes no nível dos seus chacras, mas certamente não no

nível das novas lâmpadas.

*

Questão: as novas Vibrações que se encarnam não estão ainda “atuantes”?

Elas não estão nem atuantes nem audíveis.
A nota si é a premissa da Música das Esferas.

A Música das Esferas, vocês a ouvirão assim que cruzarem o limiar da nova dimensão.

Ela nos acompanha, a nós, permanentemente.

*

Questão: a nota si pode ter diferentes alturas?

Perfeitamente, é uma harmonia perfeita de cantos gregorianos.

*

Questão: Esta nota corresponde à nota si que é, hoje, praticada?

Perfeitamente.
A que vocês ouvem em seu ouvido, para aqueles que já a ouvem.

*

Questão: um neuro-mapeamento de uma pessoa no Samadhi mostra um ponto específico que vibra na
frequência gama. Isso corresponde a uma harmônica da frequência gama?

Perfeitamente.
Trata-se de uma redução eletromagnética, no sentido o mais puro.

*

Questão: todos poderão suportar esse som ou não? Quais serão as reações?

Ele irá desencadear espanto e estupefação.

Pelo princípio de ressonância e de atração, cada um ali reagirá à sua maneira.

Obviamente, exatamente antes do aparecimento som, o Anúncio feito por Maria será realizado.
O som aparecerá algumas horas após.

Naquele momento, vocês terão 72 horas para se prepararem para viver os fenômenos pré-ascensionais, a catalepsia,
ou estase, se preferem.

*

Questão: qual será o impacto desse som sobre os elementos?

Antes do início desse processo, e durante três dias, tudo será unicamente banhado pelo som.
Tudo irá parecer parar e tudo irá parar.

Em contrapartida, durante os três dias, o som Si dará lugar ao que é chamado de “os 4 Cavaleiros do Apocalipse” e,
aí, vocês estarão em catalepsia, protegidos pela Vibração da Luz.



Esse processo é muito conhecido de todos os neófitos, mas nós não sabemos, até o presente, em qual momento
preciso isso irá acontecer.

Nós esperamos as notícias da Luz, em todos os sentidos do termo.

*

Questão: há precauções a tomar com relação à audição desse som?

Não há nada a temer.
Ressonância e atração.

O som corresponde ao derramamento da Luz.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que as partículas Adamantinas, que estão pelo momento limitadas no nível do seu Sushumna e das
novas lâmpadas, tomarão posse da totalidade do seu corpo.

Vocês passarão esses 3 dias no corpo de Luz.
O corpo de Luz participa, dado que será protegido e irá proteger o seu corpo físico.

Vocês terão a possibilidade de estar, ao mesmo tempo, nesse tempo e fora do tempo, ou seja, invisíveis, totalmente,
para aqueles que irão percorrer a hora do julgamento.

*

Questão: as pessoas que têm problemas físicos de audição perceberão esse som?

Sim, porque ele não é ouvido unicamente no nível do ouvido, ele é ouvido no nível celular, eis que isso firma a
transmutação do DNA.

A condução não se faz unicamente pela via aérea, mas pelas próprias partículas de Luz.

*

Questão: o que significa esta noção de «à direita ou à esquerda do Pai»?

À direita é o lado da Luz normal, não invertida.
À esquerda é o que é colocado de lado.

Não é unicamente uma visão simbólica, mas é uma visão real da constituição dos universos.

*

Questão: mesmo no nível da Fonte?

Obviamente.
A Fonte é Una, Pai/Mãe, Sombra e Luz e ausência de Luz, ou seja, não a Sombra, mas pensamento de Deus, ou

seja, o que vocês chamam de vazio ou de nada.
Nenhum plano poderia existir, no nível dimensional, se não fosse sustentado pela Fonte.

*

Questão: qual é a melhor maneira possível de se preparar para esta descida de Luz?

Bem, é a frase do Cristo: “não julgue”.

Vocês têm a fazer o aprendizado da não dualidade e do não julgamento.

Vocês constatarão, aliás, após a parte importante de seus Casamentos Celestes gerados pelos Arcanjos, que entre
14 de agosto e 29 de setembro, sua consciência funcionará diferentemente.

A cada vez que vocês pronunciarem um pensamento ou um julgamento, isso lhes fará mal ao coração, em todos os
sentidos do termo.

Vocês irão aprender assim a entrar no não julgamento.

*

Questão: a existência desta nota pessoal explicaria as rejeições de transplante no nível do corpo, na medida
em que isso seria como um aporte de uma nota diferente?

Vocês têm ainda noções muito mais fisiológicas para explicar isso.



Obviamente que há ressonâncias, também, com relação ao que eu chamaria de canto do DNA, porque o DNA canta,
ele também.

É o que é chamado de música das partículas, mas isso é um domínio extremamente complexo.

Toda partícula emite uma Vibração.
Toda Vibração tem uma redução ou um aumento eletro-magnético em ondas sonoras e, portanto, vibratórias, em

outro nível.

Vocês têm a possibilidade de fazer vibrar, como algumas pessoas já o fazem, através dos instrumentos de música ou
de verdadeiras notas de música criadas em seus computadores, tal parte do corpo ou tal molécula do corpo.

Obviamente, se a Luz utilizar a nota da Luz e a voz de Maria, a Sombra, também, vai utilizar uma nota e hologramas
de Luz que não serão da Luz.

*

Questão: como distinguir esses diferentes hologramas?

A distinção é unicamente vibratória: há ressonância no nível do coração ou não?
É tão simples assim.

Obviamente, os seres da não Luz sabem também fazer vibrar seus chacras, exceto o chacra do coração.

E eles brincarão, obviamente, com a Luz negra e as projeções de hologramas sobre as Vibrações que serão
iconoclastas, no verdadeiro sentido do termo, e que se impactarão, estejam certos, não somente nos chacras

inferiores, mas também nos chacras superiores.

Mas a diferença essencial é a nota de música Si e também a Luz, ela mesma, vibrante ao nível do coração.

*

Questão: é possível que massagistas ouçam ressoar uma nota massageando e que a pessoa massageada
ouça também esta nota em ressonância?

Em alguns casos pode ser, efetivamente, uma nota ligada à Luz e à uma ressonância.
Em alguns casos, vocês ouvem, desenvolvendo certa sensibilidade, as notas das vísceras que emitem notas e não

unicamente dos gases.

*

Questão: isso corresponde aos ensinamentos taoístas em que um som é associado a um órgão?

Perfeitamente. Exatamente.

*

Questão: isso corresponderia à nota de que você falou há pouco, a nota pessoal?

Não, absolutamente, é impossível.

*

Questão: julgar os outros equivale a se julgar si mesmo?

Inteiramente.
Lembre-se das palavras de Cristo: «na medida com que vocês julgam, vocês serão julgados».

Mas é você mesmo que julga você mesmo.
Se você passou a sua vida criticando, como você pode se olhar de frente?

*

Questão: as modificações que impactam o sistema solar estão ligadas unicamente ao impacto de Bételgeuse
ou do Sol central?

Elas estão ligadas a uma conjunção de fatores.

Há, desde 1984, a irradiação do Espírito Santo, que era a única e que vinha do Sol Central Sírius.

Em seguida, associou-se, muito recentemente, a pressão da Radiação do Ultravioleta, partículas Adamantinas que
eram retransmitidas pelo Sol, por Miguel, e também pelas ondas galácticas onde vocês estão na circunvizinhança, na



periferia dessas ondas galácticas.

É preciso bem compreender que há, nesse momento, um balé dos Céus, que se produz.

Há interferências múltiplas.

Era previsto que se manifestasse, nesse sistema solar, uma forma de Sombra muito específica, mas a Luz, em sua
tripla função, ou seja, do Espírito Santo, de Cristo Miguel (o Espírito Santo, vocês compreenderam, é Maria; Cristo

Miguel é Cristo e Miguel, no sol) e finalmente da Fonte que está ligada a Alcyone.

O que não sabiam os seres da Sombra é que eles teriam que fazer frente à potência Metatrônica despertada por
Bételgeuse.

Isso está em curso atualmente.

Há, ao nível de seu sistema solar, muitas forças que estão se modificando.
As modificações planetárias são prévias às suas modificações em seus organismos.

Se cinco novas frequências se ativam, isso quer dizer que há certo número de planetas que devem chegar.
Não pode ser de outro modo.

Se o seu corpo de Luz, ou corpo de Estado de Ser é encontrado, significa, obviamente, que ele estava em algum
lugar no Sol.

Vocês o sabem, o Sol está diretamente ligado à sua Consciência Solar ou Crística.

Alcyone está diretamente ligado à Fonte/Pai em vocês.
O Espírito Santo está ligado à Fonte/Mãe, Matriz Deusa Criadora Intraterrestre, núcleo cristalino.

Fonte Una, Pai/Mãe, alimentados pelo Sol.

*

Questão: é ainda desejável tratar de outros humanos, seja por massagem, seja pela imposição das mãos, no
nível energético?

Se vocês acenderem, em vocês, as Lâmpadas, a sua Presença, unicamente, é cura.

Entretanto, não é proibido colocar as mãos, os cristais, as massagens ou o que quiserem, obviamente.

Mas é preciso estar consciente de que o mais importante é a Vibração que os anima e que vocês levam, é isso que
abre, além do que vocês acreditam.

É nesse sentido que, se vocês são Portadores de Luz, vocês se tornam Transmissores de Luz, Criadores de Luz, no
outro.

O melhor caminho é este.

*

Questão: o nosso caráter é influenciado, na astrologia, pelos planetas ...

Perfeitamente.

*

Questão: os reajustes planetários vão então se impactar no nível do indivíduo?

Isso é destinado a fazer desaparecer o seu corpo de personalidade e seus diferentes componentes.
Em particular, os componentes que vocês chamaram de personalidade, ou de caráter, se preferirem.

Aliás, vocês irão observar que, quanto mais vocês aceitarem a Luz e se abandonarem à Luz, isso já foi dito, mais as
coisas se tornam fáceis e mais vocês se tornam suaves como um cordeiro e potentes como uma águia.

*

Questão: falou-se de massagens, de tratamentos terapêuticos que relevam também do domínio do prazer.
Isso poderia fazer parte de uma forma de abandono, como abandonar também esse tipo de prazer, no tocar?

Eu jamais disse o contrário.
A sexualidade, também, pode ser também uma forma de bem estar.

Mas vocês devem ir para onde as suas aspirações os levarem, ou seja, para as linhas de menores resistências.

Quanto mais vocês se abandonarem à Luz, mais vocês irão constatar que as travas, que estão presentes em
qualquer ser humano, têm tendência a se afastarem de vocês e a ter menos tomada e que as coisas que lhes são



benéficas e luminosas vão se aproximar de vocês.

Sempre o famoso princípio de atração e de ressonância.

Então, façam o que lhes dita a Vibração.
Se vocês hesitarem, coloquem a questão ao seu coração, ele jamais irá enganá-los.

*

Questão: a Luz é o alimento universal?

Ela é mais do que o alimento, ela é fundação e assentamento do mundo.
Ela é nutrição, ela permite a Vida, ela permite a Vibração e ela permite o desenvolvimento da Vida em todas as

direções.
Sem Luz, mesmo a Sombra não poderia existir, mas isso, eles não sabem.

*

Questão: é preciso buscar interiorizar os cinco sentidos?

Mas, absolutamente não, dado que o acesso à nova dimensão é o desenvolvimento dos sentidos espirituais, aqueles
que vocês conhecem, mas em outra oitava, como a visão, o paladar, o olfato, aqueles que são conhecidos, mas

também o aparecimento do sentido elétrico, do sentido magnético e do sentido eletromagnético, que é o 8º sentido.

Portanto, os sentidos devem se desenvolver, não é questão de tornar os seres privados de sentidos, bem ao
contrário.

*

Questão: Mestre Ram evocou o fato de cortar a expressão exterior dos sentidos para entrar no coração.

Perfeitamente, mas entrar no coração é para sair com a Luz, não?
Não é para se fechar no coração.

Há um processo de Revelação do coração, da meditação sobre o coração, extraindo-se dos sentidos habituais, mas,
uma vez que vocês tiverem encontrado o coração, é preciso voltar a desenvolver os sentidos.

Vocês não estão aqui para se fechar, na sua Luz, em um canto.
Miguel bem lhes disse que vocês devem despertar a Humanidade.

Como vocês querem despertar a Humanidade se vocês se fecharem em uma caverna, ou seja, no seu corpo?

*

Questão: muitas pessoas observam modificações nos seus sentidos?

Mas elas são extremamente importantes, elas irão cada vez mais rápidas, elas são lógicas, elas estão ligadas ao
desenvolvimento dos novos sentidos.

Vocês podem, literalmente, sentir a Luz.
Vocês podem, literalmente, atribuir um odor às Presenças, é lógico.

Atualmente, os seus cinco sentidos são limitados pela noção de distância.
Vocês não vão sentir alguém que faz caca do outro lado do planeta, é claro.

E é assim para todos os sentidos: a sua visão não pode ver o que acontece do outro lado do planeta, ou atrás de
uma árvore.

Bem, com a irrupção dos novos sentidos que não estão mais ligados aos órgãos dos sentidos, mas à própria
estrutura dos seus corpos luminosos, vocês terão acesso a absolutamente tudo.

Vocês podem sentir aquele que faz caca do outro lado do planeta. Vocês podem sentir o perfume da Fonte, o perfume
de um Arcanjo.

*

Questão: é o que se chama de odor de Santidade que emanava, por exemplo, do Padre Pio?

Totalmente.
Esses odores, ditos místicos, que vêm das outras dimensões que vocês percebem, vocês, nesta dimensão, pelo

nariz, mas que vocês irão perceber, depois, diretamente pelo corpo de Luz.

*



Questão: qual é a relação entre os 7 Arcanjos e os 24 Anciões?

Há rondas energéticas e rondas de Consciência.

Da Fonte Una se encontra a Fonte Pai/Mãe, sempre Una.

Esta Fonte Pai/Mãe tem necessidade de se refletir ela mesma.
À sua direita, tem-se uma linhagem não evolutiva que é o Arcanjo Metatron.

Além disso, para estabilizar a potência e a Vibração da Luz, encontram-se os 4 Viventes que são, eles também, de
linhagens não evolutivas.

Em seguida, encontram-se os 7 Arcanjos, em relação com um determinado universo, não são sempre os 7 mesmos.
Esses 7 correspondem à dança e aos movimentos e à precipitação Dimensional da Vida, qualquer que seja a

dimensão.

Após os 7, vêm os 12.
Os 12 são um grande Mistério: as 12 tribos de Israel, os 12 Apóstolos, os 12 trabalhos de Hércules, as 12 vértebras

que vocês têm no nível da coluna vertebral.
São também pilares e fundações, eu diria, não evolutivos.

Depois, vêm os 24 Anciões.
Esses 24 Anciões são evolutivos, são todos de origem humanoide.

Eu tenho a oportunidade, como sabem, de me chamar Comandante da Ordem dos Melquisedeques e de fazer
doravante parte dos 24 Anciões.

Quando um dos 24 Anciões cede o seu trono, o seu lugar, ele vai continuar a evoluir em dimensões que não são mais
antropomorfizadas.

Aí esta porque isto é importante, uma série de coisas no nível dos números, porque eles são as estabilidades e as
garantias do bom desenrolar do plano.

Aliás, eu os lembro de que, mesmo as forças da Sombra parodiam a Luz, adotando exatamente as mesmas
estruturas.

*

Questão: Tem-se sempre a imagem dos 24 Anciões como de uma estrutura imutável. É possível saber quem
são os outros Anciões?

Não posso revelar isso.
Vocês sabem simplesmente que aquele que fundou os 24 Anciões, que foi chamado de Ancião dos Dias, é

Melquisedeque, Orionis, e que era Peter Deunov.

*

Questão: os 24 Anciões são os representantes de diferentes origens, galáxias, filiações?

Pode-se dizer isso.

*

Questão: alguns Anjos podem reintegrar as linhagens evolutivas?

Os Anjos são evolutivos, são os Arcanjos que não são evolutivos.
Há múltiplas hierarquias de Anjos.

*

Questão: por que os Anjos são sempre representados com asas?

É uma projeção vibratória.
As Vibrações emitidas pelas asas não servem apenas para voar, obviamente.

Isso serve para quê?
Para criar o ar.

É tão simples assim.
Quer dizer criar o ar, criar o movimento, criar a Vida.

Os triângulos estão na estrutura da Vida, eles não têm necessidade de criar o ar, eles são triângulos radiantes.



Os Anjos e os Arcanjos são e seguem o desenvolvimento da Vida sem necessariamente participar das linhagens
evolutivas.

A capacidade para criar Vibrações está ligada à forma.

O antropomorfismo (quer dizer, cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores), qualquer que seja o grau
de individualização dos diferentes segmentos, assinala uma função.

Nada está aí por acaso.

*

Questão: assim que estivermos em outros espaços multidimensionais, como os Anjos, os Arcanjos, não se
tem a possibilidade de recorrer ...

Mas, cara amiga, você se esquece de uma coisa, é que a Luz, diretamente, não tem acesso a esta dimensão em que
vocês estão.

Somente os Hayoth Ha Kodesh, pela sua própria Presença nas dimensões as mais densas, têm acesso ao
conhecimento do seu plano.

Vá perguntar a um Arcanjo porque você tem uma verruga sob a planta do pé, você verá o que ele vai responder.
Este conhecimento escapa a ele, simplesmente porque ele não acessou isso.

É preciso bem compreender que vocês estão em uma dimensão que, por enquanto, está separada, então, sim, os
Arcanjos podem ir buscar informações.

Poder-se-ia imaginar que um Arcanjo fosse pedir, como eu o faço aos Hayoth Ha Kodesh, um remédio homeopático
ou um cristal, mas isso me parece muito difícil, eles não sabem mesmo o que é.

Sua esfera de emanação, de conhecimento e de Radiância não funciona assim como vocês a concebem, sobretudo
com relação a esta dimensão.

*

Questão: como você se tornou um dos participantes desta Assembleia?

Nós nos tornamos o que a nossa Vibração porta.
Alguns seres, deixando a dimensão humana, se reencontram projetados, em função da sua origem de Semente de

estrelas, em uma dimensão que não é necessariamente imediatamente superior.

Há seres humanos que estão encarnados em um corpo, que vêm de dimensões extremamente elevadas.

Os princípios evolutivos não são tão simples.

Não será preciso acreditar que vocês vão primeiro viver na 5ª e depois na 9ª e depois na 11ª, etc..
Há saltos, e esses saltos não são necessariamente nem involutivos nem evolutivos, mas correspondem às

necessidades da Consciência, em determinadas circunstâncias.

*

Questão: é o pedido que desencadeia a sincronia ou as coisas podem se instaurar sem que haja um pedido?

Nos mundos da Vida material dissociada, o pedido é indispensável.
É o que vocês chamaram de orações, de novenas, etc..

Nos domínios da Luz que se revela, a sincronia se estabelece diretamente, não há sequer mais um pedido.
É difícil para explicar.

Vocês exprimem algo que poderia se chamar, de preferência, de pedido, e que se realiza e se concretiza
instantaneamente.

Não é a mesma Ordem de ideia, mesmo se o resultado for o mesmo, é claro.

*

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

*

Então, caros amigos, eu vou lhes desejar uma boa recepção do que lhes chega sobre a cabeça, uma boa recepção
da leitura do Apocalipse e uma boa transmissão da Radiação do Arcanjo.
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Questão: poderia desenvolver sobre Chokmah?

Chokmah é o que intervém antes de Binah. 

Vocês estão no triângulo Sefirótico superior.

Nós não estamos aqui para falar da Cabala, mas, entretanto, como o constataram, o triângulo Sefirótico superior está
exatamente ao inverso do triângulo Sefirótico inferior.

A passagem pelas portas da encarnação e da dissociação, em sua garganta, e da Sefirah invisível, Daath, os conduz
a experimentar a inversão da Luz inscrita na árvore Sefirótica e na própria natureza de seu corpo físico.

A inversão desta Luz se faz pela ‘porta do insondável e do desconhecido’, ligada a Chokmah e a Binah, que
precipitam, aí, a inversão da Luz no nível da sua pupila.

***

Questão: poderia nos falar do fato da nossa pupila ser negra?

A pupila é a que lhes remete uma luz falsificada.

O que vocês veem com seus olhos não é o que vocês podem ver com o coração.

Assim como isso foi sempre dito pelos místicos que atingiram certo grau de evolução e de Ascensão, o que vocês
veem com seus olhos é ilusão, o que vocês tocam com as mãos é a ilusão desta dimensão.

O essencial é invisível para os olhos.

Ele é percebido pelo coração e o ‘olho do coração’ não é o ‘olho da cabeça’.

Assim, o olho da cabeça os remete a uma imagem no espelho.

Ele os faz perceber um espectro específico que vocês chamam de luz visível.

A luz visível é apenas uma precipitação da luz invisível.

A verdadeira Luz é veiculada pelas partículas de alta densidade, vibrando e manifestando condições de Luz
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completamente diferentes daquelas que vocês conhecem nesta luz alterada.

Assim, o olho, por exemplo, da dimensão 3ª e não dissociada, ou seja, com acesso à 5ª dimensão, não pode
comportar pupila.

Como sabem, aliás, a imagem que se forma na sua retina é, ela também, invertida uma segunda vez, segundo o
princípio da câmara fotográfica.

***

Questão: isso significa que hoje não é mais desejável estudar a Cabala? 

Nenhum estudo é necessário.

O conhecimento de algumas palavras que eu lhes digo, através da Cabala, não é um conhecimento intelectual, dado
que eu não tenho cérebro, no sentido em que vocês o entendem, ele é ‘conhecimento do coração’.

O conhecimento do coração é um conhecimento direto, através da língua Vibral, através da Vibração e através da
Luz.

A compreensão é automática, ela não é reflexão no cérebro.

Vocês não podem compreender isso enquanto as chaves situadas no nível do seu cérebro não sejam destrancadas,
é isso que vai se produzir muito em breve.

Não é portanto questão de estudar o que quer que seja, mas viver o ensinamento em seu ser Interior, porque todas
as respostas ali estão, assim como isso lhes foi dito.

Todo estudo exterior seria, hoje, um afastamento da Luz autêntica.

Vocês não podem, assim como foi dito e repetido, tocar a Verdade e tocar os sentidos pelo intelecto.

Isso é impossível.

Todo conhecimento, no sentido intelectual, que ele se refira a aplicações práticas em sua densidade, ou a aplicações
ditas espirituais, não lhes permitirá jamais encontrar a saída desta dimensão.

Ora, se vocês estão aí, é, obviamente, para sair.

***

Questão: quando se coloca questões e você responde, isso faz intervir o intelecto?

Absolutamente.

Há uma resposta que passa pelas palavras que são tomadas no cérebro no qual eu me expresso, entretanto, para
além das palavras, existe uma Vibração, é aquela que eu busco despertar em vocês.

É seu cérebro que vai se apropriar do que devia ser apropriado pelo coração.

Eu repito que todo conhecimento, qualquer que seja, é útil nesta dimensão, mas vocês não podem penetrar os
arcanos das outras dimensões pelo intelecto, o intelecto não sendo jamais uma Vibração, mas, sim, alteração da

Vibração e deterioração da Vibração.

Vocês não podem chegar à sua Luz e à sua eternidade, penetrar seu corpo de Estado de Ser, enquanto o seu
cérebro funcionar, isso é impossível.

É nesse sentido que o Conclave Arcangélico e a Luz Metatrônica virão destrancar em vocês o que os impedia, até o
presente, de compreender e de viver isso.

Ser Criador da Luz, Transmissor da Luz, necessita de não fazer barragem com o intelecto ou o cérebro, senão vocês
permanecem no nível do intelecto e no nível dos poderes da alma.

Assim como foi descrito por Buda, aquele que recebe a Luz, recebe-a pela cabeça, mas se permanecer no nível da
cabeça, ela não penetrará jamais o santuário do coração.

O abandono à Luz necessita também de deixar se fusionar e de descer a Luz nas suas lâmpadas inferiores.

Enquanto vocês mantiverem e guardarem a Luz na cabeça, vocês estão na ilusão mantida pelo ego e o ego os faz
crer que vocês ali chegaram.

Somente a Vibração percebida no Estado de Ser e na eternidade, em seu Templo Interior, manifestada, depois, nos



diversos lugares onde se situam as suas lâmpadas, assinala a autenticidade do que vocês vivem.

A capacidade para ir para o Estado de Ser é o sinal da sua capacidade ascensional.

Muitos seres humanos vão viver a Luz na cabeça e ali irá se instalar.

Isso corresponde a uma Luz que ilumina a cabeça.

Mas o acesso à Luz não pode se fazer pela cabeça, mesmo se for um ‘ponto de penetração’.

O acesso à Luz, ou seja, à Eternidade, ao seu corpo de Estado de Ser e à dimensão de Cristo não pode passar, em
nenhum momento, por um ensinamento.

Pode apenas passar pela realização, no seu Templo Interior, que é o corpo de Luz, da alquimia da Luz em si, ou
seja, da transmutação desta Luz, não no cérebro, mas no nível do coração.

As questões, assim como as nomeiam, são apenas os meios de fazer vibrar, em vocês, o estágio cardíaco.

O que os impedia até o presente de penetrar o santuário do coração era efetivamente a ‘franja de interferências’, ou
seja, o aspecto emocional e mental que vestia seus corpos e que os impedia de penetrar o santuário do coração.

A ação do Conclave, em particular a ‘purificação Micaélica pelo Fogo’, diminuiu, como o sabem, e quase fez
desaparecer esta franja de interferências ligada à distância existente entre o mental e o Supramental.

Entretanto, o ser humano tem a capacidade extraordinária de tudo trazer ao nível do mental e, portanto, de reconstruir
ele mesmo suas próprias barreiras, opondo-o e impedindo-o de ter acesso a sua própria Luz, é isso que vocês

devem abandonar em vocês.

Lembrem-se do que disse Cristo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança»,
quer dizer, sem mental.

A compreensão vem do coração, ela não vem do intelecto, porque ela é conhecimento direto.

O conhecimento não está jamais na cabeça, que é apenas um reflexo da Luz.

Do mesmo modo, e eu já falei disso, a parábola do Cristo com relação à riqueza é totalmente o que lhes chegará no
momento vindo: aqueles que tiverem guardado para si, pelo sentimento de medo, pela antecipação, qualquer soma

de dinheiro, encontrar-se-ão profundamente alterados, no momento vindo.

Esta é uma Verdade ligada à Luz e não ligada a qualquer sentença, a qualquer julgamento, mas a Verdade inerente à
própria manifestação da Luz Crística.

A nova dimensão é uma mudança total de paradigma.

As regras que vocês aplicaram e que eram lógicas, em todos os sentidos do termo nesta dimensão, não podem
coexistir com as regras da nova Vida.

Vocês devem se preparar, e esta preparação não é intelectual, ela é vibratória.

Não é questão de preparar os elementos materiais de antecipação, ainda que sejam talvez agradáveis a ter no
momento vindo, entretanto, a maior das preparações é verdadeiramente o que eu chamei, já desde 3 meses,

o abandono à Luz.

Enquanto vocês não estiverem abandonados e perdoados, vocês não poderão aceder à totalidade do que vocês são.
O mental não pode mais, e não deve mais, controlar seu caminho.

Na língua silábica, em sua língua e nas outras línguas, o mental é ‘mentira’, ele é aquele que mente, elevado ao título
de Divindade, mas isso é sonho e ilusão.

Isso quer dizer também que toda questão que nasce em seu intelecto deve ver a compreensão e a resolução ao nível
do coração.

É o que nós fazemos, desde as efusões dos Casamentos Celestes, e é o que realizaremos muito em breve, Graças à
intervenção do Senhor Metatron.

Essa é também toda a diferença entre o coração que dá e a cabeça que toma.

Através das cinco sílabas sagradas originais, no desenvolvimento da manifestação, as vogais a, e, i, o, u podem ser
permutadas sem qualquer problema.

Assim, no OD, vocês podem encontrar, no mesmo significado, em uma tonalidade diferente, o AD, o ED, o ID e o UD.

A permutação das vogais lhes dá um enriquecimento do desenvolvimento da manifestação a partir da língua Vibral
inicial e dos sons iniciais.

Eu insisto no fato de que, doravante, vocês vão passar e integrar a verticalidade na horizontalidade, vocês
vão passar pela Cruz e pelo Mistério.

Isso se desenrola através do 12, através do 6 e o 5 + 1, mas eu deixo Mestre Ram lhes explicar isso (*).



O que tenho a lhes dizer, vocês vão compreender imediatamente o alcance, a organização de uma ou de várias das
sílabas nas quais vocês trabalharam vai lhes dar a explicação das criações nos múltiplos universos e nas múltiplas

dimensões.

Assim, se vocês tomam as primeiras frases de Gênesis: “o Espírito de Deus flutuava sobre as águas”, não se trata de
Deus, como sabem, mas de Elohim.

Agora, se vocês traçam ELOHIM nas sílabas sagradas, após ter permutado o A em E [AL-IM ou EL-O-IM (**)], vocês
têm então assim: EL, OH, HIM. 

Vocês juntam o ponto o mais alto, o ponto o mais baixo, ilustrado pelo ponto mediano.

Vocês estão, nesse nível, na Criação, nesta materialidade, inicializada na partida por uma Eloha, porque Eloha era
uma andrógina primordial chamada, à época, e sempre chamada, de Rainha dos Céus, Maria.

Vocês devem compreender que todos os nomes das diferentes Divindades participam das sílabas primordiais
manifestadas através das permutações das vogais.

Isso lhes permite passar da verticalidade à horizontalidade, a fim de estabilizar o movimento ascensional nos
multiversos e nas multidimensões.

Nessas poucas palavras, eu vou agora deixá-los com o Mestre Ram.

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

(*) – ‘Iluminar a Cabeça pelo Coração’ – RAM (02.08.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/08/ram-2-de-agosto-de-2009.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/iluminar-a-cabeca-pelo-coracao

(**) – Mensagem do ARCANJO URIEL (12.08.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/uriel-12-de-agosto-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-12-de-agosto-de
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~ ILUMINAR A CABEÇA PELO CORAÇÃO ~

 Eu sou RAM, recebam minhas bênçãos e o Amor.

Eu sou Mestre instrutor do ar, no caminho do coração.

Eu lhes comuniquei e revelei alguns meios de abrir o seu coração.

Esta é, de fato, aos meus olhos, a etapa fundamental e prévia à Ascensão do coração em sua nova Verdade.

Para isso é preciso acoplar ao coração, revelado através de suas seis virtudes, os seis pontos de Consciência que eu lhes comuniquei
(*).

Para a verticalidade do que vocês aprenderam aqui, vocês poderão transladar a Verdade do Coração em seu Templo Interior,
na Verdade da cabeça.

Isso corresponde a iluminar a cabeça pelo coração.

Isso é importante.

A passagem das seis virtudes do coração às cinco chaves de Luz [0D-ER-IM-IS-AL] em seu cérebro se faz, novamente, pelos ‘cinco
pontos de Consciência’, cinco pontos de Vibração que permitem reproduzir a imagem e a Vibração do coração em seu último

chacra, nesta densidade, explicando, assim, que, nas tradições orientais, em seu 7º chacra, chamado de Sahasraha, há a imagem
de Anahata chacra.

O Mistério da passagem do estágio cardíaco despertado ao estágio cefálico e elevado necessita a ativação de cinco novas
frequências em seu cérebro, do mesmo modo que o despertar do coração correspondeu à ativação de seis pontos de Consciência ao

nível daquele (*).

Existe um ponto de passagem, ligado ao Mistério e ligado ao Verbo e, portanto, à ‘garganta’, que permite a passagem da imagem do
coração estabilizado através da Consciência seis, para a Consciência cinco da cabeça.

RAM – 2 de agosto de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Alguns desses pontos lhes são, já, conhecidos e revelados.

O trabalho da Consciência no cérebro permitirá destruir totalmente, em vocês, o véu da separação e o véu da divisão e lhes permitirá
manifestar, mesmo nesta densidade, o Estado de Ser, o corpo de Samadhi, inteiramente.

A etapa do coração permitiu encontrar a paz.

A etapa do coração permitiu estabilizar, em vocês, as novas fundações da Vida.

Vocês realizaram, aqui, um trabalho de Ascensão através da passagem das cinco Vibrações fundamentais dos universos.

Resta-lhes, agora, revelá-las ao nível de sua cabeça, a fim de aperfeiçoar o trabalho.

Passar do estágio cardíaco para o estágio cefálico necessita uma conexão pelo som Si e, enfim, chegar ao silêncio.

O lugar elevado, AL, a cabeça, deve irradiar a Glória do coração e não a esterilidade do intelecto.

Nisso, vocês devem literalmente, desvendar e despertar ‘cinco novas frequências’, cinco novos pontos de Consciência ao nível da
cabeça que eu vou, se querem, dar-lhes agora.

Eu não me atrasarei nas virtudes desses pontos de Vibração, o importante não sendo compreender o significado, mas ativá-los.

Eu lhes darei, entretanto, os símbolos, porque eles são claros e iluminadores.

***

O primeiro ponto de Vibração está situado na parte de trás da cabeça, exatamente acima dos cabelos, na parte côncava da nuca, no
meio e não lateralmente [ponto OD - Omega].

Desse primeiro ponto se eleva uma Vibração que sobe à cimeira de sua cabeça (segundo ponto) [ponto ER].

Desse segundo ponto se estabelece uma Vibração indo para frente, na raiz de implantação dos cabelos para frente, é o terceiro
ponto [ponto AL - Alpha].

O quarto ponto, partindo do segundo ponto, ou seja, da cimeira do crânio e se dirigindo lateralmente do lado esquerdo, acima da
orelha esquerda. Quarto ponto [ponto IM - Aqui ou Hic].

O quinto ponto partindo, ele também, do segundo ponto, ou seja, da cimeira do crânio e se dirigindo acima da orelha direita [ponto IS –
Agora ou Nunc].

*



Vocês têm, portanto, assim, um ponto central na cimeira, que se estende nas Quatro direções do espaço, imagem, em vocês, dos
Quatro Viventes e das Quatro letras YOD EH VAV HE, transformadas e invertidas, mas voltadas à originalidade pela potência de Shin,

que se situa ao centro.

O primeiro ponto é ‘o olho que vê atrás de si’.

A primeira Vibração se estendendo desse primeiro ponto para o segundo ponto é uma banda vibratória ligada a uma imensidão de
coisas.

Eu deixarei, para isso, aquele no qual estou lhes expressar os fundamentos que ele conhece.

A segunda Vibração, partindo da cimeira do crânio e indo para a raiz de implantação dos cabelos, conduz a um ponto que é a
ressonância do que é chamado o Vajra ou Bindu, o ponto de Consciência chamado de «o ponto das estrelas», porque ele os coloca

em contato com a Vibração do seu Estado de Ser, com a sua filiação quádrupla.

Esta banda de frequência é assimilável à conexão no sentido Divino, é assimilável ao que vocês chamam de ‘corpo caloso’, a pineal, o
hipotálamo, Vibração central que os religa à Essência.

A terceira banda de frequência é estendida entre o segundo ponto e o quarto ponto, acima da orelha esquerda.

Esta banda de frequência é o acesso à Vibração dos Arquétipos, seu corolário é simétrico, partindo do segundo ponto na cimeira do
crânio e indo acima da orelha direita.

Aí também, Revelação dos Arquétipos e criando a ‘imagem no espelho’, tornando possível a dualidade e a manifestação.

Assim, ao nível de sua sétima lâmpada, chamada de Sahasraha chacra, existe a pintura da cruz, o símbolo da Unidade.

***

Despertando esses cinco pontos de Vibração, na Ordem em que lhes dei, após terem obviamente ativado os seis pontos de
Consciência do coração, realizando o silêncio em vocês, vocês permitirão à sua filiação se revelar e render-lhes a ‘memória original’.

Pela ativação do cinco, pela realização do seis mais um e do cinco, vocês penetram o Reino da Unidade, o Reino da imortalidade.

Muitas coisas haveria para dizer sobre esses pontos, tanto aqueles do coração como aqueles da cabeça, mas, entretanto, pelas
Vibrações novas que penetram atualmente sua Consciência e esta Humanidade, a compreensão não passará pelo intelecto, mas sim

pela própria Vibração.

Não há portanto necessidade de sobrecarregar sobre o significado preciso de cada um desses pontos e também das bandas vibrais
que os une.

Basta levar sua Consciência / Vibração a cada um desses pontos para realizar a ressonância dos cinco, juntar-se a horizontalidade, a
verticalidade, assim como vocês o farão.

Permitam-me, antes que vocês realizem isso em vocês, antes de realizar de modo individual, que eu lhes permita viver isso
pela Vibração, pelo silêncio e pela Luz, assim como me é usual.

Tendo trabalhado na elevação de seu coração, é hoje possível, pela iniciação do Conclave Arcangélico e, em particular, do Arcanjo da
relação Anael, poder entrar em ressonância com cada um de vocês, ao nível desses pontos, a fim de ajudá-los, em sua Consciência

vibratória, em vocês.

Assim, eu começo agora, antes mesmo de lhes dar a palavra para um espaço de troca, se tal for o seu desejo.

*

Vibração / Luz 1º ponto.

... Efusão de energia ...



*

Vibração / Luz 2º ponto, cimeira do crânio.

... Efusão de energia ...

*

Vibração / Luz 3º ponto, raiz de implantação dos cabelos, na frente de sua testa.

... Efusão de energia ...

*

Vibração / Luz 4º ponto, acima da sua orelha esquerda.

... Efusão de energia ...

*

Enfim, Vibração / Luz 5º ponto, acima da orelha direita.

... Efusão de energia ...

*

Talvez já alguns de vocês percebam a conexão existente, pelo eixo central, com o coração.

Eis portanto o ensinamento Vibral da Consciência e do silêncio da Luz.

Por esta Vibração conjunta, na sua Essência (coração) e na sua cabeça, vocês realizam assim a Unidade e a capacidade para
filiação de ressonância e portanto do Estado de Ser.

Esta Vibração se desenvolverá em vocês progressivamente, à medida do tempo que se escoa.

Vocês ali serão ajudados pela Luz e pelas explicações mais importantes que as localizações/Vibrações que lhes dei, porque alguns
seres têm necessidade de compreender as palavras no intelecto antes de integrá-las, mas a integração Vibral é de outro modo mais

importante.

Lembrem-se: penetrando o Mistério do 12, os véus desaparecem, a reversão e seus efeitos desaparecem mesmo nesta dimensão.

Então, bem amados irmãos, se vocês desejam me interrogar sobre os aspectos vibratórios e de Consciência desta prática Unitária,
gostaria de responder.

***

Questão: convém colar a língua contra o palato quando se faz esta conexão do estágio do coração ao estágio da cabeça?

A conexão da língua pode lhes permitir estabelecer a ressonância vibratória entre o estágio do coração e o estágio da cabeça.

Ela é um elemento e um agente facilitador.

***

Questão: você falou ainda há pouco do 5 mais 1. O que entende por “mais 1”?

A partir do momento em que a ressonância é estabelecida no estágio do coração, e se ela é estabelecida do mesmo modo no estágio
da cabeça, pelo cinco, o ‘ponto de conexão’ se coloca em ressonância e Vibração, a garganta sendo o lugar da reversão.

Entretanto, a língua pode fazer contato com o palato, assim como foi ensinado no yoga.

A ressonância do estágio coração e do estágio cabeça não necessita o som.



Ela está em relação com o silêncio.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados irmãos na Humanidade, queiram acolher minha Alegria, minhas saudações e minha paz.

Que vocês possam se juntar aos domínios da felicidade eterna.

Que vocês possam trabalhar para a eclosão da Alegria neste planeta e nesta Humanidade.

Isto é ao mesmo tempo sua carga e sua leveza.

Recebam minhas bênçãos.

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

(*) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada

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



Questão: o que podem significar as perdas de memória, nesse momento?

Atualmente, não é preciso se preocupar, seja qual for a sua idade, com as sensações de perda de memória.

O que você deixou irá desaparecer, do mesmo modo a sua cabeça como o corpo que você vai deixar ou como a vida
que você vai deixar, para penetrar o Estado de Ser.

O Estado de Ser não é a memória da alma.

O Estado de Ser é a memória do infinito enquanto Semente de estrelas que vocês são.

A experiência que vocês viveram nesta densidade é simplesmente destinada a aumentar a Vibração da Luz interior e
da sua Semente de estrelas.

Penetrando a sua Semente de estrelas e o seu veículo de Estado de Ser, mais nada do que vocês vivem aqui
embaixo terá importância.

Então, é portanto lógico que alguns de vocês encontram certa forma de memória não tendo mais nada a ver com esta
Vida, assim como outros perdem totalmente a memória.

Essa é uma forma de preparação.
Uma memória se vai, outra aparece.

A memória que vocês levam nesse corpo é uma memória efêmera.

A memória que vocês irão reencontrar, ligada ao Estado de Ser, é uma memória eterna.

Ela corresponde à sua história de Semente de estrelas e é muito mais importante do que a memória limitada que
vocês têm em meio a esse mundo que é, de qualquer modo, separada da sua memória de alma e da memória da sua

eternidade.

***

Questão: Alcyone é o Pai ou Alcyone foi criada pelo Pai?
Alcyone é a Fonte.

A Fonte Pai/Mãe.

ANAEL – 3 de agosto de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Esta Fonte está presente em meio a diferentes retransmissores.

A Fonte do seu sistema solar não é Alcyone, mas Sirius.

A Fonte das Fontes é Alcyone.

Como vocês podem imaginar que a Criação, na sua totalidade, pudesse se limitar a Alcyone?

Assim como eu disse, o Pai/Mãe/Fonte está presente em cada átomo e em cada dimensão, nos multiversos.

Não há, portanto, necessidade de sobrecarregar o Espírito com uma imaginação descontrolada.

O que isso irá levar para a sua alma?

O importante é reencontrar a sua memória de Semente de estrelas.

***

Questão: onde se pode situar Aïn Soph Aor com relação a Alcyone?

Nenhuma importância.

Se eu disser, caro amigo, que ela estaria a três anos Luz do Sol Central de Alcyone, será que isso iria ensiná-lo muito
mais? 

Você é capaz de ali chegar? 

Interesse-se pelo seu veículo de Estado de Ser.

***

Questão: o que é exatamente a «alma»?

A alma é o intermediário, entre o seu corpo de 3ª dimensão (ou corpo de personalidade) e o Espírito.

Quando eu evoco a expressão ‘corpo de Estado de Ser’, nada tem a ver com a alma.

A alma é o que lhes permitiu e lhes serviu de veículo nos mundos e nas rondas que vocês percorrem nesta dimensão
dissociada.

A alma não é a Eternidade.

A alma não é o Estado de Ser.

Ela é intermediária.

A alma é colorida.

A Semente de estrelas está bem além disso.

A alma é a ligação e o elo entre o seu corpo de personalidade e a sua Divindade.

***

Questão: quando reencontramos o corpo de Eternidade, a alma desaparece?

Ela não desaparece, no sentido em que vocês entendem, assim como o seu corpo ou a sua personalidade.

Entretanto, é preciso bem compreender que se trata de um ‘veículo não eterno’, o que quer dizer que a alma lhes
serve enquanto vocês estiverem presentes nesta densidade, enquanto vocês estiverem isolados nesta dimensão

dissociada, sendo, como eu disse, o elo entre o corpo e o Espírito.

A partir do momento em que vocês reencontrarem o Espírito em vocês, a alma se torna, de algum modo, um veículo
de menor importância.

Viver no Estado de Ser está além da Vida na alma.

A Vida na alma era uma Criação necessária para a encarnação e necessária para o aparecimento dos seus veículos
de personalidade.

Eles não têm mais razão de ser para aqueles que irão retornar à eternidade.

Os corpos que vocês criaram são, obviamente, denominados do mesmo modo, corpos físicos, corpos etéreos, até os



cinco novos corpos.

Vocês irão viverão, portanto, em um sistema multidimensional de doze corpos.

Nesses corpos, a dimensão da personalidade estará ausente, totalmente.

A dimensão ligada ao corpo, que vocês chamam hoje de ‘corpo astral’ ou de ‘corpo da alma’ ou de ‘alma espiritual’,
será apenas de importância extremamente limitada em relação ao que vocês irão viver com relação ao Estado de Ser.

A dimensão do Espírito, quando se estende na Consciência, vem, literalmente, apagar, totalmente, o corpo
dissociado que vocês têm aqui embaixo.

O corpo da alma é, ele, um ligante.

Obviamente, ele irá colorir, durante certo tempo, o seu corpo de Estado de Ser, fazendo e permitindo viver as
experiências da Vida na 5ª dimensão, com as suas novas regras e as suas novas leis.

Ao final de certo período de tempo, esse ‘veículo da alma’ irá se afastar de vocês e vocês irão penetrar, naquele
momento, em estruturas ao mesmo tempo mais simples e mais complexas, onde os dados vibratórios vão se tornar

mais simples, muito mais simples.

O desenvolvimento da Vida, no sentido da manifestação e das descidas dimensionais, acompanha-se de uma
complexidade crescente.

Assim, vocês podem, no nível em que estão hoje, apreciar, mesmo não sendo cientistas, a complexidade desta
Criação na 3a. Dimensão dissociada.

Progressivamente e à medida que vocês se elevarem para a Fonte, as coisas se simplificam e se tornam muito
mais simples.

A complexidade está ligada à dispersão e ao fenômeno de reversão de dimensões em dimensões, permitindo-lhes
chegar aí onde vocês estão hoje.

***

Questão: esta 3ª dimensão dissociada permite expressar toda a riqueza criativa do Pai?

Mas obviamente que não, eis que vocês estão cortados da Fonte e do Pai.

Vocês experimentam o que foi chamado de ‘luz falsificada’, ou seja, uma luz que tremeluziu de plano em plano,
chegando em sua região totalmente invertida.

E eu repito o que eu já disse: qualquer que seja a beleza da Vida que vocês experimentam aqui, ela é apenas bem
insípida com relação ao que existe nas outras dimensões não dissociadas.

***

Questão: o corpo de Estado de Ser tem diferentes campos de experimentação paralelos?

Sim.
A partir do momento em que vocês penetrarem o corpo de Estado de Ser, vocês se apercebem de que podem

funcionar, de maneira simultânea, em uma série de experiências.

Isso é difícil de conceber para o seu mental perfeitamente limitado.

Mas, entretanto, a sua Consciência é Ilimitada e, quando ela penetra o corpo de Estado de Ser, ela é capaz de se
manifestar em meio aos multiversos de maneiras que vocês chamariam de sincrônicas.

Não há nem bilocação, no sentido em que vocês percebem em meio a esta dimensão, mas, entretanto, a capacidade,
para a Presença, para estar presente a si mesma em meio aos multiversos.

Não há mais limitação ligada à linearidade do tempo e à compressão do tempo que vocês vivem em meio a esta
dimensão.

***

Questão: você qualificou os Pleiadianos de Organizadores, os Sirianos de Gestores, poderia fazer o mesmo
para os Vegalianos, os Arcturianos, e aqueles de Magellan?



Os Vegalianos são chamados, em sua tradição e nesse plano, de Anjos do Senhor.
Como Anjos do Senhor, eles são ligados ao Senhor, à Luz original.

E, entretanto, é o povo que decidiu conservar intacto um corpo de 3ª dimensão, ao mesmo tempo que são banhados
permanentemente na 5ª dimensão.

Eles intervêm nos universos a partir do momento em que a Revelação da Luz do Criador surge, assinalando assim
o retorno à Unidade.

Eles participam, portanto, do que vocês poderiam chamar de ‘planos de evacuação e de salvaguarda’.

Pela sua capacidade para viver nas dimensões alteradas, eles são extremamente importantes nos papéis de
salvaguarda das almas e dos espíritos, sobretudo.

Agora, no que se refere aos Arcturianos, os Arcturianos são povos que têm uma filiação distante com vocês e eles
intervêm, entretanto, doravante, em meio ao seu sistema solar.

Eles são especialistas na organização, não da alma humana, mas dos sistemas planetários.
Magellan é muito complexo.

Magellan é uma nuvem, não há um Sol diretor, há um conjunto de Sóis que são, de fato, as gestações dos universos
futuros.

Do mesmo modo que na constelação da Águia, Altaïr se encontra, propriamente falando, armazenando o que eu
chamaria de grandes arquétipos universais, do mesmo modo como em Vega da Lira, pela sua capacidade vibratória
para manter a 3ª Dimensão mesmo unificada, há neles os arquétipos vibratórios dos sons e, em particular, dos cinco

sons que lhes foram revelados hoje, as cinco sílabas.

Magellan é, portanto, uma estrutura de mutação, uma estrutura de transmutação e de gestação.

Poder-se-ia chamar, se quiserem, na sua linguagem, o sonho do Pai.

***

Questão: há outros sistemas importantes que estão implicados nas transformações atuais, fora todos
aqueles que você citou?

São inúmeros.

Há muitos sistemas solares, muitas raças chamadas de extraterrestres ou mesmo, ainda, de ultraterrestres, ou
mesmo, ainda, de intraterrestres, que intervêm quando intervém uma mudança dimensional desta Ordem em um

sistema solar.
Jamais esse sistema solar, um sistema solar qualquer que seja, que vive uma transmutação desta amplitude, é

deixado sozinho.

É preciso canalizar, de algum modo, os fluxos energéticos, dirigi-los, amenizá-los ou amplificá-los em função das
reações obtidas, para cada alma humana, como para cada planeta.

Trata-se de um trabalho extremamente delicado que eu chamaria de ‘trabalho de ourives’, necessitando uma
adequação extremamente precisa até o momento em que houver, literalmente, o que eu chamaria de ‘amarração da

dimensão dissociada com as dimensões superiores’.

É essa amarração que lhes será proposta a partir de 15 de agosto [de 2009].

***

Questão: a Vibração do manto de Maria é a primeira Vibração depois da Fonte?

Você deve especificar o sentido de «primeira». 

Do seu ponto de vista, sim.

Mas existem, seguramente, Vibrações muito mais altas e, aí também, primeiramente, com relação a Maria, mas que
são ligadas às entidades não evoluidoras e não evolutivas.

Eu penso, em particular, naqueles que vocês chamam de Quatro Viventes [os quatro elementos] ou, ainda, os Arcanjos.

***

Questão: há portanto «hierarquia» entre os Hayoth Ha Kodesh, Maria e os Arcanjos?



Há linhas evolutivas, linhas não evolutivas, isso eu já disse.

Mas, nessas linhagens evolutivas, existem dimensões que se entrelaçam, ou presenças de algumas dimensões, em
alguns universos, que seriam ausentes em outros universos.

As vias da Criação são múltiplas, elas não seguem uma geração ascendente ou descendente única.

Assim é, do mesmo modo, no seu mundo.

Há seres que vêm da 11ª dimensão, outros, da quinta, outros de mais baixo.

As dimensões são lugares de cruzamento, são lugares de experiências.

É, portanto, normal ali encontrar um conjunto de Presenças, de Consciências, que vêm de horizontes muito distantes.

***

Questão: é normal e positivo ter mais acesso a outros planos?

Progressivamente e à medida que a sua consciência se expandir para o seu veículo de Estado de Ser,
progressivamente e à medida que a ressonância se fizer maior com a sua Semente de estrelas, vocês

reencontram dimensões que lhes foram ocultadas nesta dimensão.

Porque, de fato, de nada teria servido, na experiência da encarnação dissociada, encontrarem-se confrontados com
uma ‘fera cósmica’.

Hoje, isso se revela, porque vocês penetram a Semente de estrelas e o Estado de Ser que vocês são.

Alguns de vocês, assim como eu disse, estão um pouco mais avançados nesse caminho.

Vocês devem, portanto, integrar as verdades novas e as revelações novas.

Entre essas revelações novas, revelam-se a vocês ‘Luzes diferentes’, manifestações de consciência nas quais vocês
não teriam podido pensar, nem estar habituados e que lhes eram, literalmente, aterrorizantes, nesta dimensão.

Assim, isso é normal.

Progressivamente e à medida que vocês viverem no seu veículo de Estado de Ser, vocês irão descobrir que têm
acesso a coisas que vocês jamais haviam imaginado, nem mesmo frequentado, no nível vibratório.

Isso faz parte da Revelação gradual do seu Estado de Ser.

Lembrem-se: a Vida é simples.

A partir do momento em que vocês penetram as esferas do Estado de Ser, vocês não estão mais sujeitos às ‘leis da
influência intelectual e mental’.

Vocês têm, portanto, total liberdade para começar a explorar (mesmo participando desta Vida, nesta dimensão
dissociada) universos totalmente novos.

Obviamente, e lembrem-se desse grande princípio, tudo o que é criado, tudo o que existe nesta dimensão (o animal
mais mítico, a representação de uma pintura a mais abstrata) tem uma origem situada em outro lugar.

A Criação que vocês exercem através do seu espírito, mesmo através da arte, vem de algum lugar, ela não vem de
lugar algum, ela não é uma Criação completamente (“in extenso”), ou no nada (“in nihilo”), mas encontra uma

ressonância com relação a um plano dimensional existente em algum lugar.

Assim é das formas que vocês qualificam, aqui embaixo, de ‘animais’, mas que são ligadas a Vibrações ligadas aos
Deuses ou às Deusas, no sentido primordial.

Compreendam bem que ver um Golfinho que anda no ar poderia lhes parecer, se ele lhes aparecesse, aliás, de
olhos fechados, como algo de extremamente desestruturador para o seu mental.

Então, nós procedemos por toques e a melhor maneira de proceder por toques é afinar, pouco a pouco, o seu corpo
de personalidade, que deve desaparecer, com o seu corpo de Estado de Ser.

Há portanto, aí, realmente, uma forma de aprendizagem.

***

Questão: tudo o que não está em nossa forma de normalidade é procedente da hibridação?

As Vibrações e os DNA e as matrizes ligadas às diferentes formas de Vida e às diferentes Consciências, seja no nível
dos animais, dos vegetais, dos humanos e dos não humanos, apresentam uma série de barreiras que são



intransponíveis.

Por vezes, as hibridações são possíveis.

Mas é como se vocês me perguntassem se era possível hibridar, na sua dimensão, um asno com uma árvore.

Eu lhes responderia que é estritamente impossível.

Entretanto, no nível das multidimensões, podem se apresentar metáforas, no sentido mais forte.

Essas metáforas são Vibrações, ressonâncias ligadas a memórias, que podem, efetivamente, sofrer alquimia, se
misturar e levar a outra metáfora.

Trata-se, nesse caso, de Vibrações e não de formas de Vida, no sentido em que vocês entendem.

Não pode subir no nível do causal.

Um Dragão não pode nem se acoplar, nem dar nascimento a um Macaco.

O interesse é integrar diferentes Vibrações.

Mas vocês devem bem compreender que as revelações às quais vocês serão confrontados superam amplamente as
criações astrais.

Quando eu falo de mundos e quando eu falo de entidades Vegalianas, de entidades de tipo Dragões, quando eu falo
de entidades de tipo Delfinoides, trata-se de entidades bem concretas e bem reais, como vocês, qualquer que seja o

seu mundo dimensional, o que não é a mesma coisa que projeções ligadas às ditas entidades.

Quando é assinalada, ao redor de suas auras, certa Presença vibratória, não se trata de alguma metáfora, nem de
uma Vibração, mas, realmente, de uma Presença.

É preciso bem diferenciar o que é uma Vibração sem suporte dimensional, outra que a dimensão astral, do que
é real, em um nível de realidade que lhes escapa.

A realidade podendo ser definida, não com relação ao estado dimensional, mas, bem mais, pela capacidade para
ressonância no nível de estruturas matriciais, as ‘estruturas matriciais’ podendo se situar tanto na sua dimensão

como em dimensões extremamente etéreas.

Seria, por exemplo, completamente incongruente encontrar, na civilização dos Triângulos, um elefante ou um golfinho
passeando.

Entretanto, a Vibração do golfinho ou do elefante está presente no Triângulo.

Mas ela participa de um plano que não é matricialmente organizado.

Aí, nós não podemos mais falar de terceira dimensão, mas de dimensões muito mais etéreas.

***

Questão: eu não chego a determinar a resposta do coração, para uma escolha, pelo protocolo dado por RAM.
Como ajustar o meu sentir com relação às questões que eu coloco?

O ajustamento se fará automaticamente.

Lembrem-se, vocês estão no período de aprendizado e de descoberta.

A resposta do coração é uma resposta vibratória.

Esta resposta vibratória será tanto mais fácil quando as cinco Vibrações da cabeça se conjugarem às seis Vibrações
do coração.

Isto está a caminho.

Alguns de vocês terão grandes facilidades para verificar, pela Vibração do coração, o que é bom para vocês, no nível
das escolhas da Luz.

Outros não irão chegar ainda a esta facilidade.

Mas isso virá muito, muito proximamente.

Então, não é preciso se inquietar.

Existem também escolhas que devem ser, de algum modo, momentaneamente suspensas.

Elas devem ser postergadas.

Nesse caso, obviamente, não haverá nem para uma resposta, nem para a outra, resposta do coração, porque isso
significa, simplesmente, que não é o momento.

É o seu mental que persiste em dizer que sempre há duas escolhas.



Por exemplo para uma relação: continuar ou deixar.

Para um trabalho: continuar ou deixar.

Mas existem outras escolhas das quais o seu mental não pode se dar conta, que são, de fato, o que vocês
chamariam, segundo a sua dialética, de não-escolhas, onde as escolhas são adiadas para períodos posteriores.

O coração só pode responder, realmente, às escolhas, reais, do corpo de Estado de Ser.

Ele não pode responder às escolhas insufladas pelo mental ou, até mesmo, ligadas à urgência de uma situação.

Existem escolhas que devem ser adiadas.

Nesse caso, coloque a questão antes de saber entre o que escolher.

Será que vocês estão no período das escolhas?

Isso será muito mais ponderado.

***

Questão: nas dimensões não dissociadas, em particular na 5ª dimensão, há a possibilidade de esposar todo
o conhecimento e a complexidade de todos esses mundos ou é preciso estar nas dimensões ainda mais

elevadas?

Assim que vocês chegam ao veículo de Estado de Ser e às dimensões não dissociadas, vocês percebem o conjunto
da Criação e vocês têm o conhecimento real, dado que ele não é mais filtrado pelo cérebro.

O cérebro existindo, entretanto, na 5ª dimensão, torna-se profundamente diferente.

Ele está como, literalmente, ligado, pelas suas antenas, a coisas às quais vocês não acessaram aqui embaixo.

As únicas dimensões que não podem ser exploradas são as dimensões inferiores, 3ª, 2ª e 1ª.

As outras dimensões estão todas interconectadas e são todas interpenetráveis.

Nas dimensões superiores, vocês podem fusionar com não importa qual entidade e trocar informações livremente.

É justamente o privilégio das dimensões outras que as dimensões dissociadas.

Não há alteração de informação e nada, absolutamente nada, pode ser escondido.

Tudo se faz na transparência e na Luz, o que é o oposto do que acontece no seu mundo.

Assim, quando lhes dizemos, nós, Arcanjos, ou quando Maria lhes diz que ela os conhece intimamente, é a estrita
Verdade.

Alguns seres têm a capacidade para ler em uma pessoa como em um livro aberto, mesmo nesta dimensão.

Alguns seres percebem inteiramente o seu caminho.

Vocês não podem nada lhes esconder, mesmo querendo esconder, porque eles leem, literalmente, o seu livro de
vida e a sua memória.

Dessa maneira, vocês podem até tentar sorrir, mas se, em vocês, houver um pensamento que for contrário a esse
sorriso, ele será captado bem mais evidentemente do que o sorriso.

Assim, os seres despertos que se aproximam do seu ser de Estado de Ser não parecem nada esconder e isso é, por
vezes, aí também, um aprendizado por vezes delicado.

Apenas nesta dimensão e nas dimensões ainda mais baixas na escala das Vibrações que as coisas pensam estar
escondidas.

Obviamente, a ‘franja de interferência’ entre o mental inferior e o mental superior nos mascara, até certo ponto, uma
série de coisas.

Mas os seres humanos que tocaram o Estado de Ser, tendo vivido na santidade ou no misticismo, sempre tiveram
acesso ao que vocês são, inteiramente.

***

Questão: nós temos várias linhagens ou ao menos uma linhagem ligada aos animais?

Isso não é uma obrigação.



Há o que eu chamaria de linhagens humanas puras (não entendam, com isso, superiores, entendam, com isso, não
híbridos) ligadas diretamente a grandes arquétipos.

No entanto, eu gostaria de salientar, em todo caso, que a sua Mãe, a nossa Mãe, de todos nós, não é de origem
humanoide.

Assim, há linhagens Arcangélicas, cuja representação antropomórfica, se preferirem, não corresponde absolutamente
à realidade.

Entretanto, entre os Arcanjos, que não são linhagens evolutivas, nós nos apresentamos geralmente como uma forma
humana, isso não é por acaso.

A Humanidade, no nível da sua realidade, é aquela que fez desaparecer, em Essência, a animalidade, mesmo alguns
de vocês tendo linhagens procedentes do que vocês chamam, vocês, de animais, e que absolutamente não são, para

nós, animais.

Assim, cada animal possui Quatro filiações.

Essas filiações podem ser diferentes, mas elas necessariamente tomaram forma nesta dimensão, senão, vocês não
as teriam reencontrado, obviamente.

***

Questão: qual é a origem de Maria?

Alguns de vocês perceberam a Verdade, mas, entretanto, isso não é importante, porque a realidade, sob forma,
“animal”, assinala uma realidade bem superior no nível da Luz.

Lembrem-se de que as ‘linhagens evolutivas' e as 'criativas’ são da Luz, antes de ser uma Animalidade ou uma
Humanidade.

Existe, na Luz, um antropomorfismo do qual decorrem todas as linhagens humanas ou animais.

As ‘linhagens não evolutivas’, assim o é dos Quatro Viventes ou ainda das sociedades do tipo Civilização dos
Triângulos, jamais irão conhecer o antropomorfismo.

***

Questão: a linhagem dos felinos está sob a proteção dos Quatro Viventes, já que um deles é representado,
por vezes, sob forma de leão, da iconografia humana?

É uma representação, sob forma animal, de uma virtude que nada tem de animal, já que os Quatro Viventes não
participam nem das linhagens humanas, nem das linhagens animais.

***

Eu vou agora deixá-los, e deixá-los prosseguir o seu trabalho.

Eu lhes digo até muito em breve. 

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=383

03 de Agosto de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=383


Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

"Lembrem-se e eu lhes digo se não sabem, de que aqueles a quem chamam animais (seus cães, seus gatos, os animais domésticos,
algumas raças de animal selvagem) são uma paródia da Criação.

Porque os ‘maus rapazes’, quando chegaram nesse mundo, criaram eles mesmos formas de vida para zombarem, se querem, 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 o

entendem, vocês, hoje.

Vocês vêm um pouquinho a reversão, não é?

Então, é preciso ter a sabedoria de compreender que as formas animais que vocês vêem são apenas uma representação (um pouco
sarcástica, eu diria, conhecendo os Dracos, eu diria mesmo um pouco, muito, sarcástica) do que são as outras linhagens.

Obviamente, eles não se criaram como animal, não é? heim?
Vocês não verão 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 o sabem já, por exemplo, para os mamíferos marinhos, que vêm de Dimensões extremamente mais evoluídas que o ser
humano atual presente sobre a Terra."

OMRAAM (Aïvanhov) 16.05.2010

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-16-de...

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

"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."

ARCANJO ANAEL (03.08.2010 - 2/2)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-22-3-de...

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-16-de-maio-de
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Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra.

Meus filhos amados recebam todo o meu Amor. Minha presença entre vocês está destinada, além de vocês, para
todo o conjunto da minha Humanidade.

Intervirei em dois tempos: um tempo geral e um tempo para vocês. Peço-lhes para acolher a minha Presença e minha
Radiância, no seio de seu Templo.

Como vocês já podem constatar, e como vocês constatarão mais e mais, vou aparecer cada vez mais com freqüência,
através de espelhos diferentes, de canais diferentes, para prepará-los durante o final de suas Núpcias Celestes

[findaram em 29 de Setembro], para o que está vindo.

O que vem é Revelação, o que vem é Aviso para aqueles que se afastaram do seu coração e da Verdade da Luz.

O que vem é Luz, O que vem é Verdade.

Amados, vocês são meus filhos, sem exceção, sejam quais forem os seus caminhos, sejam quais forem as suas
estradas, que estas levem vocês para a eternidade ou para a separação, vocês são livres.

Mas, no meu coração de Mãe, eu desejaria que tantos seres, neste Planeta, reencontrassem as esferas da Beleza,
as esferas da Divindade.

Meus filhos, este é o pedido de uma Mãe, de modo que uma parte sempre mais importante de vocês, uma parte cada
vez maior de sua Humanidade, da minha Humanidade, reencontre a Luz.

Se vocês soubessem como a Fonte é simples, como a Vida e o Amor são simples nos mundos da Unificação.

Somente o filtro de sua mente faz vocês acreditarem que isso é complicado.

Somente o filtro do seu mental arrasta-os, constantemente e permanentemente, no julgamento, na Ilusão desta
materialidade.

Vocês fazem esta experiência, para alguns desde tempos imemoriais, mas pouco importa.

Hoje, a hora está chegando, para aqueles que o desejam, e eu desejo, mais uma vez, um número cada vez maior de
vocês a desejá-lo.

Retornem para sua casa, juntem-se a nós, meu Divino Filho e eu, no seio dos mundos Unificados.

No seio da casa do Pai e da Mãe, que vibram em uníssono, no conjunto das galáxias, no conjunto dos universos.

Vocês têm esta possibilidade. O Santo Arcanjo Miguel prepara-os, e preparou-os, e continuará a fazê-lo até o final do

MARIA – 3 de agosto de 2009
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seu mês de setembro deste ano, para que vocês, cada vez mais numerosos, abram seu coração para a Verdade do
meu Divino Filho, para a Verdade da Fonte.

Sua Mãe está esperando-os. Isto é complicado ou isto é simples?

Isto se torna extremamente simples, uma vez que saiam da sua complexidade mental, assim que vocês aceitarem e
concordarem com a Luz que está vindo em sua direção.

Como disse Miguel, nós não viemos destruir, mas mesmo assim somos obrigados a realizar uma série de avisos e
anúncios, que permitirão, tenham certeza, à maioria (um número, eu espero cada vez mais importante) religar-se à

Luz e à Verdade.

Não há Luz nem Verdade no seio da sua cabeça.

Aqueles que não abrirem seu coração nunca vão entender a minha mensagem, a minha Presença e minha Irradiação.

Aqueles que permanecerem na sua cabeça denegrirão, mas isso não importa.

O que vocês devem fazer, e a coragem que vocês têm que mostrar, é a coragem, em relação a vocês mesmos, de
afirmar o seu Ser, a sua Luz e sua transcendência.

É inútil tentar livrar-se das Sombras habituais existentes neste mundo.

Elas se acenderão ou desaparecerão, simplesmente, do seu contato, da sua Presença.

Então, "busquem o Reino dos Céus", como meu Divino Filho disse, e assim como eu lhes repito hoje, ainda há tempo.
As trombetas vão tocar em breve.

Logo, as modificações e as manifestações de mudança entrarão, em cheio, no seio de sua Consciência e no seio de
sua Humanidade.

Vocês estão entrando na era de mudanças.

Vocês estão entrando na era da Revelação, na hora da Luz e na hora da Verdade, no seio do seu coração.

Então vocês vão continuar a seguir a sua cabeça, ou seguir o seu coração?

O coração é evidência e simplicidade.

O coração não é interrogação, ele é resposta e essa resposta se dá sempre no caminho da Unidade, ela não pode
ser reação.

O Amor é Criação.

E vocês se colocam sem parar sob a influência da lei da ação /reação, não podendo penetrar o Arcano da Luz, que é
Verdade, Simplicidade, Beleza e Bondade.

Vocês devem, hoje mais do que nunca, remeter-se à Luz.

O bem amado Arcanjo Anael explicou-lhes longamente a realidade da Inteligência da Luz.

Assim, vocês mesmos, seres inteligentes, se vocês colocarem a sua Consciência, não na sua cabeça que analisa
constantemente em bem ou em mal, mas se vocês colocarem a sua Inteligência, lá onde vibra, lá onde ressona a

Eternidade, no seio do seu coração, vocês encontrarão a Paz, vocês encontrarão a Eternidade e, sobretudo, vocês
terão a oportunidade de experimentar o que São João, o bem amado, chamou de Ressurreição.

A Ressurreição não é nada mais, na Verdade, que a compreensão e a vivência do seu veículo de Ser, corpo de Luz,
descrito no próprio Apocalipse.

É este presente que lhes é oferecido.

A hora da separação, da divisão terminou, se vocês mesmos o aceitarem e se vocês mesmos o viverem na sua
interioridade.

Vocês não podem servir dois Mestres: vocês não podem servir sua cabeça e servir seu coração.

O coração é doação e perdão. A cabeça é escravidão, posse e poder.

Vocês não podem possuir um grama de poder e entrar no coração.

Vocês precisam despir-se de si mesmos.



Vocês precisam despir-se de seus medos que fazem vocês viverem na cabeça e impede-os de entrar no coração.

"Bem aventurados os pobres de Espírito", quantas vezes esta frase foi pronunciada aqui mesmo e em outros lugares?

As Núpcias, inicializadas pelo Conclave, por Miguel, e por mim, chegarão em breve ao seu fim.

Vocês estão em etapas importantes, aquelas em que a Luz chega ao seio da sua densidade, ao seio de seu corpo de
Eternidade, ao seio de seu Templo.

Assim como disse Miguel, não se deixem levar pelo ruído do mundo, pela fúria do mundo, pelos julgamentos
precipitados, por divisões.

Como querem estar unificados, se vocês mesmos divididos por suas palavras e suas ações, quando denigrem e
apontam com o dedo, vocês se afastam tão certamente do seu coração do que se vocês usassem uma arma para

matar seu irmão.

Isto, o Arcanjo Anael lhes disse muitas e muitas vezes.

Repito mais uma vez, solenemente, meus amados filhos: vocês são todos irmãos e irmãs.

A hora é de Alegria, a hora é de unificação, o momento não é de luta ou de debate.

A hora é de Amor, a hora é de Unidade e de Alegria.

Como esperam encontrar a Alegria se vocês percorrem os caminhos da cabeça?

O Coração deve subir para a cabeça e a cabeça deve baixar no Coração para viver a Unidade da Revelação.

Meus filhos amados, vocês entraram em cheio na Revelação que é Luz.

A Revelação é a adequação do seu tempo terrestre à adequação do tempo espiritual que não é o mesmo tempo.

Sim, a Luz vem, sim, a Luz brilha nas Trevas, mas as Trevas não a reconheceram, mas isso não é importante.

Não desempenhem o papel das Trevas.

Aceitem a Luz, aceitem-me em seu coração e aceitem a Luz.

Vivam as suas Núpcias Celestes e se banhem na Luz que lava suas vestes e lhes permite tocar a eternidade.

Vocês não podem participar da cabeça e do julgamento e participar do coração que é não-julgamento e liberdade.

Se ficarem na cabeça, vocês ficam no livre-arbítrio e, portanto, no ego, na personalidade que divide, que manipula,
que lança Sombra pensando que semeia Luz.

Mantendo-se no coração, vocês são a Luz, vocês são a Luz dos mundos e vocês acolhem, em seus tempos
Interiores, minha Presença Divina e a Divina Presença de Meu Filho.

Assim, vocês se tornam a si mesmos, Cristo, o ungido do Senhor.

Se vocês são isto, se vocês fizerem o aprendizado durante os nove meses de gestação, que será o período desde o
mês do Aviso até o meu Anúncio, eu lhes prometo a mais linda das recompensas: a da Unidade, da Alegria, e além de

tudo, a da Eternidade e de seu reencontro com a Luz, não na sua cabeça, mas no seu coração.

Em Verdade, digo-lhes, como dizia o meu filho: « Ninguém pode entrar no Reino da Fonte, se ele não tornar-se ele
mesmo a Fonte ».

Vocês devem deixar seus costumes, vocês devem deixar a sua forma de proceder no seio desta dualidade.

Vocês estão entre dois mundos, duas realidades, e qual delas vocês escolherão?

A da Sombra e da dualidade?

A do que acusa e que envergonha, ou aquela que unifica, pacifica e, literalmente, ilumina a sua Vida, seu caminho?

Não há alternativa, está acabado.

Este não é o momento de hesitação, a hora é de coragem e humildade, humildade de estar submetido à Luz para
reencontrar seu corpo de Ressurreição, em outras palavras, o corpo de Ser ou o corpo de Eternidade, como o

chamam alguns Arcanjos.



São as mesmas palavras, as palavras se adaptam aos meus ouvintes, para que a maior quantidade de seres
humanos possa, devido à sua crença equivocada, possa vir a mim e aceitar a Fonte, a Fonte que vocês nomearam
Pai e que a falsificação nomeou Deus, porque só há Deus na Deusa, só há Deus na Unidade, só há Deus no Pai /

Mãe/ Fonte e não qualquer Deus vingativo.

O Deus vingativo está na sua cabeça, e somente na sua cabeça.

É o que afasta vocês da Luz.

É aquele que faz vocês condenar e julgar, é aquele que os opõe, que os confronta, para que vocês não possam
entrar no Reino dos Céus.

O Reino dos Céus nunca será na cabeça, no intelecto. O Reino do Céu está no coração e, em relação a isto, o
sentido do que dizia Anael, se vocês aceitarem, se esclarece em vocês.

No coração, não há espaço para o julgamento, não há espaço para a separação, não há espaço para afastar seu
irmão, qualquer que seja de sua Fonte.

Miguel chamou-os de criadores da Luz.

Vocês não podem criar Sombra e criar Luz, vocês devem escolher meus bem amados.

Vocês querem continuar a experiência da Vida e da dualidade efêmera e constantemente recomeçar ou vocês querem
entrar no reino da Eternidade?

Se a resposta for sim, então mude.

Vocês não podem esperar penetrar a Luz com as suas Sombras.

Vocês não podem esperar penetrar a Luz com seus julgamentos, com suas dualidades.

Vocês precisam entregar-se, literalmente, às Núpcias Celestes, deixar-se e transformar-se pela Luz.

Sozinhos, vocês não terão sucesso, apenas o ego faz vocês acreditarem nisto, somente alguns ensinamentos,
totalmente falsificados, lhes fizeram acreditar que, por vocês mesmos, e só por vocês mesmos, pelo seu trabalho,

você poderiam conseguir.

Isso ocorreu, mas para pessoas em quantidade tão pequena que hoje nós estamos estendendo-lhes a mão.

Estendemos a mão de uma Mãe, a mão de Cristo, de modo que vocês possam acessar, com toda a humildade,
entregando-se e com coragem, à dimensão do coração.

É isso que nós realizamos atualmente e que muitas pessoas desviam, infelizmente para eles, dizendo que isto não é
Verdade, dizendo que isto não pode ser Verdade.

Cada um com suas escolhas, cada um com sua Verdade.

Eu nunca vou julgar estes filhos, mas, porém, lhes é pedido também para não julgá-los.

Acompanhem-nos, o mais longe que puderem.

Eles ressoarão, se transformarão ou se afastarão.

Assim é, tal como definido pelo Arcanjo Anael, o princípio da ressonância e atração.

Ele irá fortalecer-se cada vez mais à medida que se aproxima o meu Anúncio.

Através do meu Anúncio [em 2010], vou revelar-me ao mundo, pessoalmente, individualmente e coletivamente.

Eu lhes anunciarei a boa notícia.

Aqueles que a recusarem, somente encontrarão morte e tristeza.

Aqueles que a aceitarem, viverão a Unidade de viver em Cristo e na Verdade.

Isto é agora.

Vocês estão entrando numa fase, hoje, importante para a sua escolha de alma, seu destino de Luz e sua
peregrinação dentro dos mundos.



Aonde querem ir? Para além da opção, vocês devem assumir essas opções.

Vocês não podem pretender uma coisa com a cabeça e viver outra coisa com o coração.

Vocês têm que unificar a cabeça e o coração, pois este é o seu caminho.

No entanto, se vocês continuarem colocando distância e não querendo reencontrar o coração, vocês continuarão
vivendo na sua cabeça.

Será feito segundo a sua fé, isto é Verdade.

Eu nunca permitirei julgar, mas vocês saberão, quando eu tiver feito o meu Anúncio, que os deixarei livres para
continuar assim por muitos ciclos, no seio da densidade, separados da Luz, mas voltarei incansavelmente a procurá-

los, se vocês desejarem.

Eu não posso e não devo obrigar ninguém a voltar às minhas Vestes, colocar-se sob minha proteção e sob a
proteção dos Arcanjos.

É de sua responsabilidade procurar, pedir esta proteção.

Ao acolher a Luz, você está fazendo um pedido.

Ao concordar em não julgar, em não caluniar, em não combater e debater, vocês fazem um pedido e a Luz preenche
este pedido no seio da sua eternidade e aproxima-os de seu corpo de Ressurreição.

As coisas são simples, é somente o mental que denigre e que vê nas minhas palavras, como de costume, enganos.

Isto é próprio do mental e da Serpente.

Aquele que os engana é aquele que está na sua cabeça.

Aquele que quer vê-los Vivos, em Glória, com humildade, está em seu coração por toda a eternidade.

Vocês são abençoados e continuarão a sê-lo, sejam quais forem as suas escolhas, mas o meu coração de Mãe
sangra como eu já demonstrei, de ver tantos seres vagando no limbo e nas projeções de suas cabeças, incapazes de
reencontrar o seu coração, e a palavra e a língua de víbora que os afasta de Deus (daqueles que vocês chamam de

Deus), na verdade, a Fonte.

A fonte é uma Fonte de água viva, como ela está presente em muitas das minhas aparições no seio deste planeta e
no seio dos múltiplos canais e das diferentes maneiras que eu utilizei.

Vou aparecer, então, como eu já disse, cada vez mais, no seio de seus próprios sonhos, no seio mesmo de suas
noites.

Numerosos seres humanos, cuja mente está em excesso, irão persistir em tentar ver se minha aparição em seus
sonhos e no seio mesmo de sua presença, é Verdade ou Sombra.

Como querem duvidar, quando a minha Presença está aí e que o seu coração vibra?

Como podem duvidar que seja eu quem está falando, eu sua Mãe eterna, eu que os criei?

Bem amados filhos, um pouco de coração.

Como ousam duvidar quando lhes falo no ouvido, quando me revelo a vocês nas minhas diferentes Vestes?

Eu venho para você me acolherem, não me fechem a porta, pois é a porta de sua Divindade que vocês fecham.

Vocês compreendem o sentido das minhas palavras?

Vocês compreendem a vibração que vocês vivem atualmente?

Ela é a Essência da Verdade, ela lhes agrada, ela faz o seu coração vibrar, a mente não pode opor-se, pois ela é
vencida pelo coração.

Assim é a minha Presença e a minha Radiação, e será cada vez mais, e quem tem cabeça dura, continuará opondo-
se, mas eles são, no entanto, meus filhos.

Então, não os julguem, contentem-se em estar na Radiação, contentem-se em aproximar-se da Unidade e da
Verdade, da Paz e da Alegria, como vocês a sentem às vezes e, quanto mais vocês deixarem florescer em vocês este

estado de Graça, menos terão que lutar e mais se aproximarão da Unidade e do meu Divino Filho.



Vocês estão sendo chamados, sim, sem exceção, vocês são todos chamados, mas quantos decidirão responder ao
meu chamado?

Vocês não podem convencer ninguém, mas vocês podem se tornar criadores de Luz acolhendo Luz, tornando-se
doces e humildes e tendo a coragem de Ser.

Neste momento, vocês transformarão o mundo e vocês concorrerão, sem querê-lo e sem podê-lo, para a elevação
deste mundo e para a sua aproximação pelo Ser e pela Eternidade.

Meus filhos amados, a Luz irá causar uma série de ajustes no seio de seu planeta, no seio de suas vidas, não vejam
nisto a marca do demônio.

Aqueles que gostariam de aproveitar essas mudanças para escravizar ainda mais a Humanidade, não terão êxito e
eles sabem disso.

Alguns deles já decidiram juntar-se à Luz e o meu coração de Mãe acolhe-os.

Que esta mudança de foco seja nova, quaisquer que sejam os erros do passado, que estas mudanças de foco sejam
mais antigas para vocês que têm procurado a Luz há tanto, tanto tempo, o resultado é o mesmo: vocês são recebidos

de forma igual.

Isto é possível nestes fins de tempos.

O fim dos tempos que vocês vivem não é o fim do mundo, pelo contrário, é o renascimento da vida Eterna, é
renascimento de vocês mesmos na sua originalidade e na sua Luz.

Então sim, a Luz fala com vocês, então, sim, no seio de seus pensamentos e de suas presenças, vocês perceberão
vibratoriamente, pelos sentidos, também, e pela alma, a presença de seus Anjos, a minha Presença e a Presença de

entidades de Luz que se manifestarão para vocês com cada vez mais freqüência.

Isto é Verdade. Seus irmãos do espaço, chamado Anjos do Senhor, logo aparecerão em seu Céu.

Não temam. Se o seu coração está aberto e permanecer na vibração, vocês não podem ser enganados.

Da mesma forma, como eu disse que todo ser humano, quando chegar a hora do meu Anúncio, no ano de 2010, vai
perceber que é a voz de sua Mãe que fala com ele.

Não tem nada a ver com uma voz tecnológica ou eletrônica porque a Vibração que isto permitirá estabelecer no seio
do seu coração não vai permitir qualquer dúvida em relação à minha Presença, individualmente, para cada indivíduo

e para a Humanidade, coletivamente.

Então, se preparem.

Qual é esta preparação?

Ela é recolhimento e acolhida.

Ela é viver no coração, de acordo com os ensinamentos de meu Divino Filho.

Ela é renunciar aos julgamentos, renunciar à dualidade, renunciar ao poder e à posse.

Ela é partilha e doação, ela é abertura.

Vocês não podem reivindicar o coração e fechar a porta da sua casa, do seu veículo e de sua alma.

Vocês devem se abrir, abrir, abrir de forma contínua e incansavelmente para acolher.

Vocês não podem acolher e fechar.

Vocês precisam se abrir, vocês devem parar os julgamentos implacáveis, as opiniões sobres uns e os outros.

Vocês participam da mesma Luz.

Enquanto vocês verem a Sombra, como expliquei ontem à noite para o canal onde eu estou, vocês não podem
participar da Luz e não pode ser de outra forma, especialmente neste momento final.

Vocês precisam se abrir, abrir continuamente à vibração e à orientação.

Obviamente, as coisas nem sempre são cor de rosa no seu mundo, nesta fase, mas vocês devem confiar, e devem
cultivar a Semente de Estrelas que vocês são.



Vocês devem, no seio da sua Radiação, eliminar as tarefas, as zonas de Sombra, aquelas que impedem vocês de
serem a encarnação da Luz.

Para isso, existe um aprendizado e uma gestação.

Esta é a que vocês têm conduzido entre o Aviso e o Anúncio, aquela que irá lhes permitir realizar o que vocês o são,
na totalidade.

Ela procede por etapas.

Alguns de vocês já conhecem o seu corpo de Ser, seu corpo da Ressurreição.

Outros têm apenas as primícias e ainda não têm a visão e percepção do mesmo.

Como declarou o Arcanjo Miguel, paciência, isto vem no seu tempo e na sua hora para cada um de vocês.

A paciência faz parte, para alguns de vocês, do aprendizado da Luz, outros, enfim, precisam de certezas, desde
agora, e outros precisam de paciência e de esperança para preencher a distância que ainda os separam da

humildade.

Vocês devem estar abaixados para se levantar.

Portanto, se vocês acreditarem nas minhas palavras, como vocês acreditaram nas de Cristo, além da cabeça, se
vocês fizerem disto o seu modo de vida, então sim, o seu coração se abrirá para a eternidade, e vocês se

beneficiarão da Alegria eterna, da paz e da Eternidade.

Então, sim, meus filhos, eu quero vocês na Alegria, eu quero vocês na simplicidade da infância, eu quero vocês na
compaixão, eu quero vocês no aprendizado do Amor eterno.

Para isso, vocês devem afastar de vocês todo julgamento oriundo da cobra de sua cabeça, vocês devem afastar de
vocês, não os outros, mas as partes de vocês, que estão na Sombra e que não podem ver.

É preciso simplesmente cultivar a Luz e acolher no seu seio, na medida das irradiações que vivem todos os dias,
hoje, já por vários meses.

O Arcanjo Miguel e o Arcanjo Metatron virão fortalecer essa Luz muito em breve [isto ocorreu em 15 de Agosto].

Portanto, cabe a vocês aceitá-la e fazê-la vibrar.

Fique longe de sua cabeça, ficar longe dos conflitos, sem rejeitá-los, mas transmutando-os para a Luz do Amor e para
a Luz da Verdade.

Sua luta, se luta existir, é entre vocês e vocês mesmos.

Não há outra luta.

A luta fora, como disse Miguel, é liderada pelas legiões de Anjos do Senhor, neste exato momento, e essa luta não é
uma luta no sentido que vocês entendem no seio da sua dimensão.

Esta luta é instalação e evidência da Luz que, mesmo a Sombra começa a reconhecer.

Portanto, não acusem aqueles que os atrai para sua Sombra, é o seu papel, para que vocês ganhem em Luz, de
modo que vocês possam fazer o aprendizado da Luz.

Então, abençoe-os, sim, como Jesus disse, "abençoe mais seus inimigos do que seus amigos", porque eles são os
que permitem mais crescimento na Luz.

O olhar do coração é este, e é pagando este preço que vocês tocarão a eternidade.

Vocês não podem tocá-la de outra forma.

Isto, meus amados filhos, é o que eu tinha a dizer para vocês e a vibrar no seio de sua eternidade.

E peço-lhe que acolham a minha Presença.

Eu lhes peço fervorosamente que se preparem ativamente, como vocês o fazem nesse círculo restrito e, assim como
o fazem milhões de seres humanos em todos os lugares do planeta.

O período de preparação que vocês vivem é extremamente importante.

A parte mais importante de sua história não se produzirá depois, quando do meu Anúncio, mas agora, entre 15 de



agosto e 29 de setembro.

É durante este período que vocês devem acolher.

Obviamente, outras pessoas acolherão até o último prazo, porque a Graça é parte da minha essência e não posso
negá-la para meus filhos, mesmo no último minuto, mas mesmo assim, vocês são os batedores, porque vocês a

aceitaram, então se mostrem dignos do que vocês pretendem.

Eu envio-lhes todo o meu Amor.

Então, essa foi a minha ação coletiva para divulgar amplamente.

Meus filhos amados, é chegada a hora de retornar ao seu exterior, para continuar trabalhando.

Dirijo-me a vocês e peço-lhes que acolham todo o meu Amor de Mãe, todo o meu amor de Fonte.

Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra, eu lhes abençôo.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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Da mesma forma que todo ser humano, como eu disse, quando chegar a hora do meu Anúncio, no ano de 2010, vai
perceber que é a voz de sua Mãe que lhes fala.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, como de hábito.

Então, eu sei que eu chego sempre após os Arcanjos, e Maria, e todos, mas, bom, me dá prazer estar entre vocês, sobretudo brincar,
justamente antes que vocês vão dormir, já estão “com areia nos olhos”.

Então, eu venho, como sempre, para tentar ajudá-los e para responder a suas questões.

Eu lhes transmito, ainda uma vez, todo nosso Amor e todo meu Amor e vamos tentar rir um pouco juntos.

Questão: uma vidente me disse que seria melhor que eu me agrupasse com outras pessoas.

Cara amiga, é uma questão extremamente interessante, porque, hoje, atualmente, e mais as semanas passem, mais vocês entrarão na
grande desordem mundial, mais vocês terão pessoas que vão lhes solicitar de todos os lados.

É maravilhoso como o ser humano, assim que tudo vai mal, tem necessidade, rapidamente, de encontrar soluções e coisas que não o
interessariam de forma alguma e que vão se encontrar na dianteira da cena.

Então, com relação ao conjunto de solicitações, sobretudo quando há quem lhes apresente isso como vindo do Cristo, de Maria, de
mim, de outras pessoas, ou tão simplesmente da Luz, é importante, com relação a tudo o que vai acontecer e tudo o que chega na
superfície de seu planeta, permanecerem centrados e alinhados.

A coisa a mais importante é vibrar, ao nível do coração, o que lhes é dito.
Vocês não têm a possibilidade de ver exatamente com o intelecto e com o mental, porque as coisas serão cada vez mais perturbadas.

Lembrem-se que o supramental está invadindo sua atmosfera, literalmente, e que, dentro de pouco tempo, as pessoas que não estão
prontas para fazer, como dizer..., fidelidade ao supramental, terão o mental que vai, como vocês dizem, delirar [“yoyoter de la touffe”].

É extremamente importante compreender, porque o supramental, ele é aceito através do que lhes disse, durante meses, o Arcanjo
Anael, ou seja, vocês se abandonam à Luz, vocês se abandonam ao supramental e as coisas vão se tornar cada vez mais claras e
cada vez mais evidentes.

Mas vocês dizem bem que todos os seres humanos que não sabem o que é, que não terão os meios vibratórios de aceitar esta
vibração, vão delirar.
Isso quer dizer que eles vão perder os pedais, eles vão ter muitas imagens, muitas coisas que vêm do astral.

Lembrem-se que a franja de interferências, como a denominou São João, está completamente dissolvida pelas forças Micaélicas.

Então, os seres humanos que, até o presente, viviam no andar térreo de seu edifício, vão se encontrar catapultados para ver coisas
inacreditáveis.

Mas não se deve esquecer que as coisas inacreditáveis nem sempre nascem da Luz, não é?
Portanto, muitas pessoas terão, literalmente, alucinações.

Então, eu não quero dizer que, para você, é a Verdade.
Eu quero dizer que, vocês mesmos, vocês devem ser extremamente vigilantes, não à Sombra, dado que, sem parar, vão dizer-lhes
estar na Luz.

Mas, justamente, se vocês estão na Luz, vocês não serão afetados por esse processo.
Mas é preciso bem lhes dizer que há seres humanos que serão profundamente afetados, mas não no sentido da Luz.

Então, vocês devem permanecer firmes em sua Luz, é o único modo, com relação ao que vai chegar e que vai se reforçar, nos meses
que vêm, de maneira, eu diria, dramática, mas também grotesca.

Vocês verão, verdadeiramente, pessoas que vão perder os pedais, em todos os sentidos do termo.

Então, vocês devem permanecer centrados, vocês devem permanecer alinhados em sua Luz, em sua alma e na Vibração do coração,
porque muitos seres vão se tomar pelo que não são, muitos seres vão começar a falar em línguas, mas não é o falar em línguas do
Espírito Santo, é, antes, o cérebro que se desconcerta.

Então, será necessário exercer, não a vigilância e a discriminação, mas permanecer alinhados em sua Luz.

Muitos fenômenos serão fenômenos de resistência e não de facilitação.

O.M. AÏVANHOV – 3 de agosto de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O importante a compreender é que, quanto mais vocês vão para seu eixo de Luz, mais as coisas devem ser fáceis, devem ser fluidas e
devem acontecer na harmonia e sem resistência e sem oposição.

É a única maneira de não se enganarem, porque a cabeça, ela vai enganá-los, cada vez mais.

Pelo momento, vocês não percebem isso porque, neste ambiente privilegiado que vocês vivem aqui, vocês são protegidos, de algum
modo, da loucura dos homens, não é?
Porque vocês estão todos na mesma dinâmica, cada um com sua particularidade, cada um com suas coisas, de acordo com o que
compreendi.

Mas é preciso bem compreender que há, em tudo isso, uma forma de harmonia e uma busca autêntica.

Entretanto, vocês se dão conta que 95% do planeta jamais ouviram falar de Luz?
Eles funcionam no mesmo nível vibratório, ao nível do mental, desde gerações.

Então, vocês não devem esperar que eles se transformem em veículos do Espírito Santo, de um dia para o outro.

O que vocês viverão será profundamente desestruturante, em todos os sentidos do termo, não para vocês, mas ao seu redor.

Então, vocês devem encontrar suficientemente base na Consciência da Luz, no que vocês são, para poder discernir o caminho, a
estrada de menor resistência.

Vocês terão, como o sabem, todos, aqui, um trabalho ousado ao nível energético, inicializado pelo Arcanjo Metatron.

Metatron é a Luz branca, é a força a mais absoluta que vai penetrar suas estruturas.

É preciso ser capaz de drenar, em todos os sentidos do termo, esta energia e não deixá-la andar na cabeça sem ali colocar a
Vibração do coração, é essencial.

Apenas nesta condição que vocês serão preservados dos outros, de vocês mesmos, pela Luz, que será seu escudo.

Mas vocês não devem se deixar maltratar pelas palavras de uns e de outros.

Vocês vão ver dezenas de «Cristos» que vão se levantar e que vão, todos, reclamarem ser o Cristo.

Vocês verão centenas, ou milhares de salvadores.
Isso vai ser um espetáculo cômico.

Questão: como fazer a distinção entre as intervenções da Luz que corresponderiam a ajustes com relação a nosso
percurso ou à Advertência?

Então, tudo isso é muito simples.
Eu não sei se você fez a ligação.

Nós falamos de Jerushalaïm, ou seja, a Embarcação de Luz que retorna ao nível do México e falou-se, também, não mais tarde do que
esta manhã, por Mãe Maria, que haveria uma Advertência.

A Luz é Revelação, mas ela é também Advertência.
No que ela é Advertência?
É que ela vem, como dizer..., revelar suas próprias zonas de Sombra.

Quer dizer que os fenômenos que vão se produzir, para os seres alinhados, não serão da Ordem dos outros que vão delirar («yoyoter
de la touffe» - eu adoro esta expressão), isso quer dizer que vocês terão fenômenos, também, a viver, de reajustamentos com relação a
suas próprias vidas, uns e outros.

A Luz vai fazê-los ver claro, vai fazê-los ver claro ao nível de seus seres interiores.
Isso vai fazer mal onde há algo a regular.

Portanto, a Advertência corresponde à vinda da Luz, em todos os sentidos do termo.

Então, tudo é sincronia e a Advertência da Luz é também sincronia.
Quer dizer que vocês saberão, com extrema rapidez, as coisas que são para reajustar em suas vidas, seja ao nível de relacionamento,
ao nível pessoal, profissional, afetivo e outros.

Muitas coisas serão varridas, literalmente.
Tudo o que é ligado à Sombra vai se desconstruir.

Vocês, vocês têm somente que permanecer centrados nesta Luz.
Se vocês permanecem centrados nesta Luz, se vocês têm a Alegria no coração, se vocês sentem as Vibrações no coração e na
cabeça, é evidente que o que sair, de vocês e de suas vidas, são as coisas que devem sair.
Não pode ser de outro modo.

Portanto, cabe-lhes acompanhar o sentido da Revelação da Luz.

Questão: por que Maria se manifesta a mim, quando não a procurei?

As vozes que você ouve são vozes diretas que falam a seu coração e não à cabeça.

É preciso aceitar isso, porque será cada vez mais frequente.
Isso não é nada, é apenas o início...

Não é preciso se surpreender que, subindo na Vibração, no Amor e na Luz, muitas coisas vão se tornar cada vez mais frequentes.



Não é preciso se surpreender que, subindo na Vibração, no Amor e na Luz, muitas coisas vão se tornar cada vez mais frequentes.

Muitos seres, atualmente, têm locuções ou comunicações com Maria, e é normal.

Por que vocês querem permanecer separados?
Abrem-se as portas, essas portas são portas de comunicação.
Elas são vibratórias.

Como vocês podem imaginar que se vocês abrem os chacras, com todo o trabalho que fornecem, sem que haja comunicações que se
estabelecem com os outros planos?

Vocês bem viram que se revelam coisas cada vez mais específicas, que teria sido impensável revelar mesmo em minha vida.

A Humanidade evolui ou involui, é de acordo com as pessoas, mas, tudo muda muito, muito, muito, muito rápido e irá, nas semanas
que vêm, cada vez mais rapidamente.

Vocês devem adaptar e se adaptar e simplesmente se abandonar.

Aqueles que resistirem à Luz, abertos ou não abertos, arriscam muito serem varridos pela Luz.
Não pode ser de outro modo.

Para todos os seres que entendem as comunicações vibratórias, emitidas pelos planos da Luz autêntica, numa primeira etapa, nós
tentamos ser cautelosos, quer dizer que nós lhes damos as informações que se referem a vocês mesmos.

Se querem, quando as comunicações vibratórias são novas, nós somos sim obrigados a proceder de maneira progressiva.

Vocês veem já, mesmo quando é progressivo, o que isso pode desencadear como reação.

Entretanto, há um fenômeno de aprendizagem que se produz nesse nível e que vai conduzi-los, no período de algumas semanas, a
aceitar a Verdade e a realidade desta comunicação.

Dentro de algum tempo, isso lhes parecerá totalmente natural, do mesmo modo que, dentro de algum tempo, dentro de muito pouco
tempo, vocês se aperceberão que vão se tornar telepáticos.

Alguns de vocês, já o vivem: captar os pensamentos dos outros.
Eles não têm mesmo mais necessidade de falar, vocês sabem o que eles dizem no interior da cabeça deles.

Isso faz parte da abertura normal para a quinta dimensão.
Vocês devem se habituar a viver abertos, mas não mais viver fechados.

Questão: ferir-se na cabeça, ao nível do 7º chacra corresponde a que?

Ao nível dos casulos de Luz, a cabeça está aberta, permitindo a efusão da Luz de maneira muito mais direta.

Lembre-se, é que você ilustra, através desse corpo de materialidade: a ressonância a mais íntima.
Quer dizer que para tudo o que lhe acontece (mas não é por isso que é preciso sobrecarregar a cabeça com isso) há ressonância,
desde o plano o mais denso com relação ao plano o mais elevado.

Tudo é significante, mesmo se, para tanto, você não tenha buscado com seu mental o significado.

O importante é a ressonância que se estabelece vibratoriamente.

Portanto, abrir a cabeça é também abrir a cabeça às energias.

Aqueles que têm dor nas costas, isso quer dizer que há coisas pesadas para levar, das quais é preciso se desembaraçar.
É preciso eliminar.

Questão: quando ouço uma pequena voz, parece-me que vem da direito, é normal?

Então, a voz que vem da direita está ligada àqueles que vocês chamam, mais comumente, de desencarnados.
Não são necessariamente pessoas negativas, atenção.

Eu digo simplesmente que o nível vibratório não é o mesmo.

Mas há seres que estão mortos desde pouco tempo que lhes servem, de maneira temporária, de guias e que se expressam do lado
direito.

Um Anjo Guardião, um ser de Luz não se expressa jamais ao nível do ouvido direito.

Questão: então, hoje, como fazer para tomar contato?

Estando atenta aos fenômenos de sincronia que se produzem na Vida.
Não unicamente ao nível dos sonhos e da noite, mas também de modo diurno.

Certo número de fenômenos coloca em ressonância a Vibração de seu Anjo Guardião com eventos que se desenrolam no dia.

Vou tomar um exemplo muito simples: vocês fazem, por exemplo, uma oração a Santa Teresa.
Todo o mundo sabe que Santa Teresa, para aqueles que conhecem, vai se manifestar nos sete dias pelas rosas.
Mas não é preciso esperar-se ter rosas em flor.
Pode ser a palavra “rosa” escrita em algum lugar.
Pode ser uma imagem de rosas etc. etc.
Do mesmo modo, o Anjo Guardião, quando se manifesta, antes de poder ser ouvido vibratoriamente, é como uma voz.



Há fenômenos de sincronismo que acontecem em suas vidas, é preciso estarem atentos.
Isso demanda um nível de vigilância especial.

Não basta estar atento unicamente ao seu comportamento, à sua cozinha, mas também aos eventos que podem se reproduzir em sua
vida e que demonstram a intercessão do Anjo.

Questão: como acompanhar o melhor possível as pessoas em final de vida, sem Consciência?

A melhor maneira de acompanhar as pessoas em final de vida que não têm toda sua Consciência, ou que estão num estado em que
são presas a uma Vida na qual elas não estão mais, vou dizer isso assim, é ajudá-las, pela Luz e a liberação, para deixá-las partir.

Deixá-las partir quer dizer pedir lá em cima que a liberação tenha lugar e isso se produzirá.

Entretanto, querer ajudar e se compadecer é uma coisa muito agradável, mas, para muitos seres humanos, isso, provoca, consciente
ou inconscientemente, uma espécie de freio para a liberação dessas almas.

Então, é importante compreender, a melhor ajuda que você pode fornecer, caro amigo, são orações para a elevação de sua própria
alma.

Nenhuma ajuda física para as pessoas que perderam a consciência pode ser útil.

Em contrapartida, existem relações, ao nível da alma, que são mantidas por esta noção, de algum modo, de ajuda material ou afetiva,
digamos.
Mas, o mais importante, a melhor prova de afeição que se possa dar, é deixá-las livres.

Questão: qual seria o Anjo ou as orações as mais apropriadas para isso?

Dirigir-se à Luz Infinita da Criação e do Criador e pedir para que esta alma seja liberada das contingências deste sofrimento e das
contingências deste final e Vida um pouco penoso.

Questão: como se comportar o melhor possível com relação às pessoas ao nosso redor que seriam levadas a viver
situações de passagem de modo bastante desestruturante, precisamente?

Então, isso lhes foi expressado de modo bastante coerente pelo Arcanjo Miguel.

Quanto mais vocês estiverem na aceitação da Luz e na integração desta Luz, mais vocês aceitarão a integração do supramental, mais
vocês serão úteis.

Não é levando, voltando a descer ao nível em que os outros vão se debater, que vocês vão ajudá-los.

As compaixões não estão nesse nível.
A compaixão será verdadeiramente estar na Vibração nova e alta para poder permitir, não tomar altura, mas ajudar verdadeiramente
essas pessoas.
É o único modo que vocês terão de ajudá-las.
Toda a ajuda situada no plano delas não poderá ajudá-las.

Questão: como desenvolver esta comunicação com Santa Teresa?

A comunicação de Teresa é sempre suave e muito leve.
Ela tem a carga de alma, efetivamente, mesmo do outro lado, mas sua manifestação se faz sempre por pequenos toques, e pelas
rosas, é claro.

É excepcional que ela se comunique pelas palavras.
Ela está bem além de tudo isso.

Então, portanto, ela se comunica pela Vibração e, sobretudo, colocando no lugar, na Vida das pessoas de quem ela se ocupa,
fenômenos de sincronia e, de algum modo, fenômenos antes mágicos, com relação à noção das rosas.
Mas pode-se pedir-lhe muitas coisas e a resposta se fará sempre pelas rosas.

Questão: a que correspondem os odores que se pode sentir por vezes, como a rosa?

Isso faz parte da abertura de seus canais.
A comunicação com os planos espirituais pode se fazer de maneira visual, mas vocês compreenderam, ao nível visual, não é sempre
seguro, porque há mecanismos que estão ligados ao astral, que são muito visuais.

O aspecto o mais importante é o aspecto vibratório.

A voz, obviamente, é real.
Mas o sentido o mais sutil da comunicação espiritual é, obviamente, os perfumes e os odores.
É o sentido o mais difícil para obter.
Este se abre também em vocês.

É uma boa coisa porque, obviamente, há odores de santidade e há odores antes não muito sedutores e o odor não pode jamais
enganar.

Isso corresponde à abertura de seus canais, mas cabe a você, cara amiga, encontrar o que é.

Não temos mais questões.

Eu lhes desejo uma boa continuação.



Eu lhes desejo uma boa continuação.
Eu lhes desejo que vivam o melhor, no que lhes resta a viver, e sobretudo que continuem em seguida, obviamente, a vibrar na Luz e na
Verdade e na humildade.

Eu lhes transmito todas as minhas saudações, todo meu Amor.

_______________________________
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



Questão: Orionis evocou o fato de ser «apresentado à Luz». Poderia desenvolver?
Atualmente, na sua densidade, vocês despertam as lâmpadas, alguns, recentemente, outros, de maneira muito

mais antiga.
Alguns canais, alguns circuitos vibratórios e de consciência são ativados em vocês, eles estão em preparação.

Quaisquer que sejam as experiências que vocês têm vivido, uns e outros, são apenas preparações e
experiências.

A Luz que vem é aquela da Verdade, ela vai, portanto, se encontrar presente na totalidade do que vocês
construíram, na totalidade do que vocês são, no Estado de Ser e na personalidade, porque vocês ainda

participam, atualmente, desses dois planos.
A Luz que vem é preparação, certamente, pela adição de novas chaves, sobretudo pelo Senhor Metraton,

entretanto, para vocês, seres humanos, que vão viver, não em sua densidade, a oposição Sombra/Luz, mas a
totalidade da Luz em seus veículos de Estado de Ser e de personalidade.

Isso corresponde, não a uma confrontação, mas a uma Apresentação.
A Apresentação da Luz é também chamada de Transfiguração, porque, frente à Luz que vem do Estado de Ser
(não unicamente do seu corpo de Estado de Ser, mas da Fonte), vai literalmente mostrá-los, a vocês mesmos,

em sua nudez, no seu Estado de Ser.
O que resta da sua personalidade será visto e percebido.

Isto é Apresentação, isto é Transfiguração.
Existe, em vários seres, uma distância real entre o que eles creem e o que eles são, seja pelo pecado, seja

pelo orgulho, seja pela Consciência real.
A Luz que vem, da qual vocês vivem somente as primícias (para alguns desde alguns meses, para outros,

desde numerosas dezenas de anos), é apenas o reflexo da verdadeira Luz.
A verdadeira Luz se estende agora e se manifesta em sua Revelação, é isso que é a Apresentação.

***
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Questão: como não nutrir os sofrimentos do passado?

A Luz pode, e podia até agora, nutrir a Sombra, porque a sombra era a especialista da falsificação, mas essas
Sombras, manifestadas no exterior, têm ainda o lugar delas em seu Interior.

Se vocês fossem pura Luz, por vocês mesmos ou pela Revelação deste final dos Tempos, vocês não estariam
mais simplesmente aqui, no corpo.

Então, a Confrontação, ao invés do termo Apresentação da Luz, firma, para vocês, a Revelação.
A Revelação exterior, em meio mesmo à história, mas em meio mesmo, também, à sua história exterior.

Isso é real, isso é o que vem realizar a Luz.
Assim como o bem amado Mestre Omraam Mikaël lhes disse, quando ele, de modo humorístico, afirmou que

isso iria delirar («yoyoter de la touffe»), essa é a estrita Verdade.
A Luz, se vocês estiverem colocados no seu coração em uma Lemniscata Sagrada e no Estado de Ser, será

Alegria total.
Se a Luz que vocês receberam como Mensageiros for desviada pela personalidade (qualquer que seja a
Verdade do que vocês tenham recebido) e se vocês acolherem esta Luz (como foi dito, me parece, por

Orionis), se esta Luz for falsificada de maneira consciente, por seus sofrimentos, por sentimentos opostos à
Luz, opostos à humildade, isso será queimação e não Alegria.

No que se refere àqueles que não despertaram e que, por enquanto, não viveram os seus próprios
Casamentos Celestes, isso não tem importância, mas, para aqueles que despertaram as lâmpadas e as novas

lâmpadas, torna-se evidente que vocês vão se encontrar frente à Verdade.

***

Questão: quando você fala de Apresentação, há um paralelo com a Apresentação de Jesus, por
Maria, no Templo?

Totalmente. 
Durante o ensinamento, antes da missão pública de Cristo, quando ele veio com o conhecimento infuso da Luz,
ensinar aos Doutores da Lei, aqueles que foram provados pelas certezas egotistas e pela falsificação da Luz,

ou, em outros termos, pelo poder deles.
A história se repete incansavelmente, é a mesma: o poder que está em você não é a Luz, qualquer que seja.

Há ressonância entre a Apresentação de Jesus no Templo e a Transfiguração tal como viveu Moisés.
A Luz Metatrônica é a esse preço, ela é branca, ela não pode se adaptar com uma Sombra, qualquer que seja.

Isso é o que está vindo.

***

Questão: você disse que a Luz não podia se adaptar com a Sombra e, anteriormente, que a Luz
vinha queimar a Sombra. Poderia explicar a nuance entre esses dois aspectos?

A Sombra se queima por si, por sua não ressonância com a Luz.
Nesse sentido, o Fogo é iniciação.

O Fogo vem, na finalidade de queimar a Sombra.
Vocês não estão ainda nesse momento, no nível do exterior, mas vocês estão nesse momento, no seu Interior.

Assim, quando Moisés voltou a descer da montanha, ele estava queimado, irradiado, se preferirem.

***

Questão: isso significa que, quando a Luz revela as nossas Sombras, nós não podemos mais
ignorá-las? É, portanto, a aceitação da partida dessas Sombras que dá lugar à Luz?

Essa é a Verdade.
Isso é o que vocês têm que viver, por etapas, certamente.

A partir de 15 de agosto, entretanto, o que acontece no Interior acontece também no exterior, do mesmo modo
que o que acontece no exterior acontecerá no Interior.

Assim, é o que eu mostrei àquele que eu guardo, assim como foi mostrado e anunciado por Orionis, ele
mesmo, em seus últimos dias de Vida, como “walk-in” na entidade que era Peter Deunov.

Ele anunciou claramente o que vem.
O que vem, não em 15 de agosto, mas no período final, é a purificação pelo Fogo.

Aceder ao Estado de Ser e aceitar ser queimado, não queimado por um Fogo que devora e destrói, mas por
um Fogo que ascensiona e eleva.

Há, para isso, um tempo, dois tempos e a metade de um tempo para ali chegar.



Isso é Mistério para os seus olhos de personalidade, isso pode ser medo para a sua personalidade, mas
«ninguém poderá penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser puro como uma criança». 
«Voltar a ser como uma criança» consiste em viver na infância Interior, no nível do coração.

Vocês não podem deixar se expressar a criança Interior se houver, em vocês, o menor grama de poder, de
sofrimento ou de medo.

Eu repito: isso não é para 15 de agosto, mas vocês têm um tempo, dois tempos e talvez a metade de um
tempo para ali chegar.

***

Questão: ao que corresponde a base de um tempo?

Um tempo, igual a 12 meses.
2 tempos, igual a 24 meses.

12 e 12, 24.
24 e 12, 36.

É durante esse tempo que deverá ser realizado o Fogo.
Eu digo que é normal temer o Fogo, porque vocês não o viveram, exceto aqueles que terão a faculdade e a

oportunidade de vivê-lo, assim como eu fiz viver àquele que eu guardo.
Vocês não irão temer o Fogo quando o tiverem percebido e vivido no seu ser Interior.

Somente a personalidade se opõe ao Fogo, aquela que quer manter as formas arcaicas, as formas passadas e
o que deve desaparecer, para dar lugar ao novo.

Há, aí, uma grande Verdade e um grande Mistério.
Cristo e João os batizaram na água.

Vocês serão, hoje, batizados pelo Fogo.
O Fogo é Alegria, ele é purificação, mas ele não é queimadura.

Ele é queimadura unicamente para a personalidade e para as Sombras, mas, para a Luz, ele é Purificação,
Transfiguração e Ressurreição.

A Ressurreição que é a capacidade, que lhes é dada, para juntar-se ao Divino, à Unidade, aos mundos não
dissociados, reencontrando o seu corpo sem mancha, este Manto branco, assim nomeado por João, que é o

seu veículo de Estado de Ser.
Vocês não podem levar nesse veículo de Estado de Ser a menor Sombra.

As Sombras são o não perdão, as Sombras são os jogos de poder e de manipulação que vocês conheceram
desde que vocês estão sobre esta Terra, sem exceção.

Vocês devem fazer prova de autenticidade.
Esta autenticidade se constrói, ela não se decreta de um dia para o outro, ela se elabora progressivamente, no

seu Templo Interior, pela Presença a sua Presença.
A Vibração do Coração, assim como os fez viver a Divina Maria, ontem, é o caminho.

***

Questão: podemos considerar que o Fogo de que você fala é o Fogo da Vida em oposição à chama
que é o Fogo da morte?

Exatamente.
O Fogo da morte é o Fogo que queima, tal como o conhecem nesta densidade.

O Fogo de que eu falo é um Fogo bem maior que, ele também, queima, mas ele queima apenas a
personalidade, ele não queima nem a alma, nem o Espírito, ele os revela.

***

Questão: o Fogo pode ser assimilado ao Espírito?

Não unicamente, em parte.
Ele é Fogo enquanto não o tiverem provado.

Enquanto vocês não provarem e construírem na incorruptibilidade, vocês podem apenas fazer uma
aproximação vibratória, entretanto, ser-lhes-á permitido, àqueles que tiverem ativado as 12 lâmpadas e

integrado a Luz Metatrônica, em Verdade, na simplicidade e na humildade, perceber e fazer a experiência,
assim como o fiz viver àquele no qual estou.

Isso é desorientador, mas a repetição, por antecipação, desse processo, irá liberá-los totalmente, por
antecipação.



antecipação.

***

Questão: esse Fogo se aparenta ao que se chama de Fogo atômico, contido em nossas células, e ao
que deixou Cristo, como vestígios, no Santo Sudário?

O Fogo atômico é destruição da matéria e da alma.
O Fogo a que eu chamaria de super atômico é o Fogo de partículas diferentes que levam diferentes nomes, tal

como os seus cientistas tentam apreender.
É o tachyon [partícula hipotética, cuja velocidade seria superior à da luz], é bem além disso, mas, entretanto, ele

não é destruição, apenas para o que deve desaparecer.
Ele é, portanto, Revelação e Ascensão.

A Translação Dimensional apenas pode ocorrer, em última análise e finalmente, pela prova do Fogo.
O Fogo é um Amor, um Amor que devora, em todos os sentidos do termo, a fim de identificá-los a esse Fogo.

Assim, alguns seres que acendem a essas dimensões, são chamados de seres de Fogo.
Assim o é dos Quatro Viventes.

Eles são chamados, em sua tradição, também, os Quatro Escaldantes Querubins.
Miguel vem anunciar o Fogo.

A cada vez que um ser humano, pelo passado, se identificou ao Cristo, ele foi santificado pela espada
Micaélica e pelo Fogo dos Querubins, que fizeram dele um ser estigmatizado, ou seja, semelhante ao Cristo.

A super ação do medo do Fogo está inscrita no seu cérebro reptiliano, porque o Fogo é o que queima.
Mas o Fogo que vem é mais do que uma queimadura, é uma Ressurreição, e a queimadura é mais intensa,

ainda, para a personalidade, mas ela é suave para a alma e para o Espírito.
Assim, é encontrar o Fogo Interior.

Vocês estão nesse caminho.
Isso lhes será revelado, ainda mais potente e vibratoriamente, e em Verdade, por Metatron.

***

Questão: é o que se chama de Fogo Redentor?

Sim, para não confundir com o Fogo do inferno.
Aliás, o Fogo que vem, no fim, é um Fogo de cor branca, enquanto que o Fogo do inferno é vermelho.
Lembrem-se de que eu ensinei, há alguns meses, que os mundos da Essência, nos multiversos não

dissociados, participam da forma e da cor.
O Fogo vermelho, ou o Fogo inferior, é uma chama.

O Fogo Redentor é um Fogo redondo e branco.
Os dois queimam: o Fogo inferior queima o corpo, a alma e o Espírito; o Fogo superior queima o corpo e a

personalidade, mas eleva a alma e o Espírito.

***

Questão: esse Fogo é o que se chama de «o beijo do Pai»?

O beijo é uma aproximação. 
O Fogo é mais do que o beijo.

O beijo poderia ser assimilado à Marca do Pai e ao Selo do Pai por intermédio da Luz Metatrônica.
Entretanto, o Fogo, no final, é o abraço do Pai e da Mãe.

***

Questão: a representação iconográfica das auréolas dos Santos evoca esse Fogo?

Evoca em parte, a primeira etapa do fenômeno: evoca a primeira parte da Transfiguração, que é a Iluminação
do mental pelo Supramental.

Mas o Fogo, tal como vocês o veem nos Santos, não desceu ainda no coração.
É, entretanto, uma representação real da constituição do corpo de Luz, a fim de permitir-lhes viver o corpo de

Estado de Ser ou corpo incorruptível.



É o momento em que esta auréola se torna Verdade, no conjunto dos seus veículos, e não mais somente no
nível da cabeça.

***

Questão: quando você fala de queimar o corpo, é uma queimadura física, real?

No final, esta é uma realidade física, obviamente, e total.
Não pode ser de outro modo, salvo para alguns seres que serão colocados ao abrigo, durante certo tempo,

porque eles devem fazer subir certo número de material genético específico na nova dimensão.
Mas aqueles serão acompanhados, guiados e ensinados pelo próprio Metatron, por mim mesmo, pelo seu

Arcanjo e por Orionis, durante um tempo preciso, em um lugar preciso deste planeta, que terá sido já
queimado.

A Ascensão, ou Translação Dimensional, só pode ocorrer através da prova do Fogo.
O Fogo de que falo não é um Fogo dos infernos, entretanto, o Fogo da Luz é um Fogo que vem queimar a

Ilusão e vocês estão em um corpo de Ilusão.
Vocês não podem aceder à Luz, aos mundos Angélicos e aos mundos não dissociados com um corpo de

Ilusão, salvo nos casos precisos em que se deve realizar um corpo espiritual e um DNA novo na nova
dimensão.

Entretanto, vocês não vão perder a Consciência.
Não se trata de uma morte, mas sim de uma Revelação, de uma Transfiguração e de uma Ressurreição.

Eu lamento por aqueles que tinham a ideia de subir com o corpo de carne na nova dimensão.
A queimadura do Fogo do Espírito, do Fogo Celeste, da Luz, vocês irão constatar, no momento em que isso

chegar, que o seu corpo vai desaparecer sob os seus olhos enquanto vocês penetrarem o seu corpo de
Estado de Ser.

Não há aí qualquer sofrimento, exceto, certamente, para aqueles que não tiverem transmutado, durante o
tempo e os dois tempos, o que deve sê-lo.

Isso faz parte da Revelação essencial que a Humanidade deve compreender, se ela quiser aceder ao Céu.
É isso o que temem aqueles que vocês chamam de Répteis e de Sombras.

É isso também que deve ser superado, em vocês.
Aceitar a Luz, abandonar-se à Luz, é aceitar o Fogo que está vindo.

Nada há a temer se vocês estiverem no seu Coração, se vocês acenderem as suas lâmpadas e se vocês
acederem anteriormente (e como esse será o caso), de maneira mesmo intermitente, ao seu corpo de Estado

de Ser.
Assim como os seres que fizeram experiências de morte iminente compreendem que eles voltaram para

realizar uma missão, que é uma missão de testemunho e de Serviço à Luz, eles sabem, entretanto,
completamente, que o corpo no qual eles estão é perecível e nada tem a ver com a Luz.

Eu concebo que, por enquanto, para aqueles de vocês que não viveram uma experiência de morte iminente,
para aqueles que ainda não tiveram acesso ao veículo de Estado de Ser, isso possa ser aterrorizador, mas,

entretanto, este Anúncio deve ser feito, porque vocês estão nos Tempos.

***

Questão: quando você diz um tempo, dois tempos e a metade de um tempo, deve-se compreender 1,
2 e 1 ou 1, 2 e ½ ?

Essa é uma excelente questão.
Assim como foi compreendido e transmitido pela Luz, a fim de enganar, não a vocês, mas à Sombra, foi

compreendido um tempo, mais dois tempos, mais a metade de um tempo.
Entretanto, esse é um tempo, um segundo tempo do mesmo tempo, e a metade de um tempo.

Se você souber contar, isso o leva, não a 2012, mas ao final do ano de 2011.
Se você tomar a fisiologia humana, no momento em que se anuncia a um ser humano que ele deve morrer, ele

passa por uma série de etapas que são a recusa, a negação, a negociação e, enfim, a aceitação.
Enquanto você se souber mortal e você não tiver a hora da sua morte, você pensa ter a eternidade e é assim

que o ser humano se conduz.
Entretanto, nós somos, sim, obrigados a dar-lhes o Anúncio do final dos Tempos (isso será realizado por Maria

um pouco antes do final de um Tempo) a fim de que várias almas humanas não despertadas (eu não falo de
despertados que teriam recusado a Luz, eu falo daqueles que não estão despertos ainda) possam, por sua

vez, se despertar.
Do mesmo modo, no momento da Advertência e do Anúncio, assim como Maria o definiu, vários seres

humanos irão gritar: “não é verdade”, vários seres humanos irão colocarão, como o avestruz, a cabeça sob a
Terra, entretanto, isso é Verdade.

Negar a Verdade de nada serve, senão para manter a personalidade.



Todo o conceito do que foi chamado de «new age» foi para fazê-los crer que esta dimensão iria se transformar
e continuar tudo, estando na Luz.
Toda a ilusão está nesse nível.

Eu os remeto ao Apocalipse de São João e ao que disse Cristo quando ele percorreu esta Terra e que foi
falsificada, de diferentes maneiras, pela igreja católica, primeiro (que emitiu esta noção espiritual no poder
temporal) e, em seguida, por um movimento que vocês chamaram de “new age” (que quis fazê-los tomar,

literalmente, ‘bexigas por lanternas’ [tradução ao pé da letra da expressão, que significa enganar-se totalmente
nas avaliações]).

Vocês devem ver a Verdade de frente.
A Verdade não está nas palavras, ela não está nas projeções mentais de qualquer paz, ela está na vivência da
Paz e do Amor e não em uma projeção do amor do seu mental, que seria, aí também, apenas uma falsificação

do Amor, qualquer que seja o sorriso que vocês apresentem e qualquer que seja a mensagem que vocês
tenham recebido.

A abertura à Luz, à nova dimensão, acompanha-se de novos potenciais espirituais ligados à ativação das suas
cinco lâmpadas.

Em meio à ativação dessas cinco lâmpadas, situa-se o dom telepático.
Então, quando vocês acederem a esse nível, vocês irão compreender que os seres humanos podem dar-lhes

um grande sorriso e veicular outra coisa além do sorriso.
Vocês irão compreenderão que os Mensageiros que lhes transmitiram os ensinamentos reais, a finalidade, para

eles, nada tem a ver com a Verdade da mensagem.
Isso não pode lhes aparecer enquanto vocês estiverem separados, mas irá aparecer, cruamente, em sua

Verdade nua, a partir do momento em que vocês tiverem acedido ao que está vindo.
Permaneçam na simplicidade.

Se vocês chegarem a manter a energia da Divina Maria, que vocês viveram, nada, absolutamente nada, poderá
desviá-los da Verdade.

É o mental, enquanto ele ainda estiver presente, que vai buscar, por todos os meios, não morrer em vocês
(através do medo, através das experiências passadas dolorosas de suas faltas e de seus sofrimentos, através
da necessidade compulsiva do ser humano de querer manipular o outro e estar no poder) e que irá impedi-los

de permanecer no Coração.
Mas, isso, vocês farão a experiência a cada dia que vier, no Tempo que vier.

Isso não é punição, mas é experiência e aprendizado.
Definitivamente, vocês irão agradecer esse tempo de aprendizagem, porque ele irá permitir-lhes tornarem-se

cada vez mais fortes e cada vez mais humildes.

***

Questão: o que irão se tornar aqueles que devem guardar o seu material genético e por que devem
eles guardá-lo?

Para transmiti-lo à nova Luz.
Eles irão se tornar o que se tornaram os outros, mas terão a possibilidade, através de uma forma específica de

Luz, vivida, ligada às partículas Adamantinas aglomeradas ao redor deles de modo específico, que lhes
permita transladar literalmente este DNA, e não o seu corpo, no nível da dimensão nova, dos novos Céus e da

nova Terra.
Não há escolha superior ou inferior entre viver o Fogo ou esperar o período do Ensinamento para viver o Fogo.

Simplesmente há, nesse nível, uma diferença ligada ao que vocês levam como DNA, em relação às suas
filiações.

***

Questão: a abstinência sexual é uma facilitação para deixar esse corpo?

Isso não é obrigação, em alguns casos, isso é totalmente verdadeiro, em outros casos, isso não o é.
Isso é em função das circunstâncias da idade, isso é em função dos impulsos da alma, mas o mais importante

sendo, obviamente, o ser Interior.
As circunstâncias exteriores, sejam alimentares, geográficas, sexuais, são por vezes ajudas, mas não é porque
um ser decide se privar, ou viver a abstinência sexual, e mudar de lugar, ou mudar de parceiro, que isso será a

garantia de viver o Fogo ou não.
Entretanto, é absolutamente evidente que algumas contingências, impulsionadas pela alma, sejam ajudas

apreciáveis para essas almas.

***



Questão: o que tem de especial o DNA humano para ter necessidade de ser transladado?

O DNA é a matriz de Vida.
Enquanto vocês estiverem nos mundos antropomorfizados, vocês são portadores de um DNA mais sutil.

Obviamente, o número de filamentos de DNA é em função das dimensões.
Assim, vocês não podem perder esse material, nós não podemos perder esse material genético, que é a base

do desenvolvimento da Luz, mas que é a base, também, do desenvolvimento das dimensões.
Quando vocês transladam na dimensão 5ª, ou em outros lugares, deixando o corpo de personalidade, vocês

estão, de algum modo, em gestação.
A consciência está presente, mas vocês não têm os meios de agir, na nova dimensão, enquanto aqueles que

tiverem permanecido durante os 132 dias não lhes trouxerem as matrizes em torno das quais irão se cristalizar,
inteiramente, os seus novos corpos de quinta densidade, para aqueles que permanecerem na 5ª dimensão.

Para os que irão a outras dimensões, muito acima da 5ª dimensão, isso não se reveste da mesma importância.

***

Questão: este DNA é aquele que é procurado pelos seres que praticam as retiradas?

Em parte, certamente.
Não esqueça que o DNA é a matriz da Luz.

O impulso da Luz, na matriz, vem da Fonte, e ela é representada pelo silício.

***

Questão: você dizia «para o DNA, em parte». Qual é esta outra parte?

A outra parte é prosseguir a sua experiência de hibridação e de controle.

***

Questão: é exato que aqueles que praticam isso tentariam resolver seus problemas de procriação
fazendo essas experiências?

Isso é Verdade.
A certo grau de afastamento da Fonte, a Fonte se estende e está presente, assim como eu disse, em todas as

dimensões.
A Fonte é onipotente, onipresente e igualmente ela tem a capacidade para tomar corpo e, isso, em todas as

dimensões.
Entretanto, ela não tem a capacidade para interferir com a promessa que ela fez quando vocês fizeram o

juramento de voltar para ela.
Ela apenas pode, portanto, se manifestar e lhes propor.

Entretanto, é preciso compreender que os seres que decidiram se afastar ainda mais longe, vibratoriamente,
do que vocês, da Fonte, chegam, chegam em um determinado momento, em um muro onde a Vida não pode

mais ser sustentada pela própria Fonte, mesmo se ela ali estiver presente.
Esses seres chegaram a este extremo, eles não chegam mais, portanto, a se recriar.

***

Questão: há uma ligação entre a pressão exterior e as pressões interiores?

A pressão que sobe, porque é uma pressão (assim como foi ilustrado pela pressão existente no nível do seu
sistema solar, da magnetosfera do seu planeta, assim como as placas tectônicas), ilustra totalmente, e por

acordo vibratório, a pressão e a tensão existente, em vocês, entre os dois polos, a Luz e a Sombra.
A tensão é uma forma de resistência.

O abandono à Luz, de que lhes falei, é cessação da tensão.
Cabe a vocês saberem se querem viver em tensão ou no abandono.

***



Questão: por que algumas pessoas ouvem a nota Si à direita? 

Isso corresponde a algo que vou definir em algumas palavras e no detalhe do que eu não poderia entrar por
enquanto.

Alguns seres, efetivamente, ouvem a nota Si no nível do ouvido direito, antes que ele se torne bilateral.
Isso assinala, no nível das Cordas Celestes que unem a personalidade à alma e ao Espírito, um processo em

que a alma se encarnou nesta densidade pela noção de sacrifício e não pela noção kármica.
Há, portanto, no nível dessas almas, uma não reversão e uma não falsificação da Luz.

Isso reflete, ainda uma vez, uma noção de encarnação pelo sentido do Serviço, sem dever nem obrigação.
Essas almas, geralmente, são apenas muito pouco afetadas pelos processos da encarnação, exceto nos

momentos de ciclos como este.
Eu irei me explicar mais longamente sobre isso dentro de algum tempo, mas o momento não chegou.

Trata-se do que vocês chamam (ainda que não seja completamente exato, mas, entretanto, uma Verdade
aproximada) de processo “walk-in”.

***

Questão: o que é a nota Si que se ouve primeiro à direita e, em seguida, à esquerda?

O mundo do Si, o som que antecede o silêncio, chega de um lado e, de qualquer modo, se lateraliza, um dia ou
outro, para ser ouvido por toda parte, e mesmo no exterior.

Em contrapartida, o fato de aparecer à direita assinala o que eu acabo de explicar, o que não quer dizer que as
coisas se restabeleçam quando ele passa à esquerda.

Um “walk-in” permanece um “walk-in”.

***

Questão: para as pessoas “walk-in”, os processos ascensionais são idênticos?

O processo chamado de “walk-in” provoca ligações específicas entre o complexo inferior de personalidade e o
corpo de Estado de Ser.

Isso assinala uma maior facilidade, para essas almas, para viver no Estado de Ser, quando chegar a hora.
Elas não terão, eu diria, qualquer lamentação e qualquer resistência para abandonar esse corpo de

personalidade.

***

Questão: A Ordem de ativação das 12 estrelas é específica para cada um?

As doze estrelas devem se ativar, e se colocar ao redor da cabeça, realizando o círculo de Maria.
Ela irá realizar também o seu alinhamento com a vontade do Fogo, ou seja, com os Querubins, aqueles que

têm olhos por toda parte ao redor da cabeça, assim como disse João, e assim como disse Ezequiel.
A Ordem de ativação não é importante, uma vez que as doze devem se ativar.

Alguns irão sentirão os pontos vibratórios no nível das têmporas, outros irão sentir aqueles que estão atrás da
cabeça, isso não tem qualquer espécie de importância, há doze.

Vocês podem testemunhar, mas o melhor dos testemunhos que vocês podem trazer é pela Vibração da Luz
que vocês levam.

Vocês não poderão levar testemunho pelas palavras, porque, assim que vocês descerem nas palavras, isso
será dualidade para aquele que os escuta, e mentira.

Isso é feito para preservá-los.
Assim, vocês devem aprender o silêncio e estar na Vibração.

Entretanto, aquele ou aquela que vive a mesma coisa que vocês só poderá confirmar o que ele ou ela vive,
como vocês vivem, mas não insistam, pelas palavras, junto a pessoas que não vivem isso, isso as reforçaria no

seu papel.

***

Questão: a idade tem um efeito nas evoluções?

A única diferença formal e significativa corresponde àqueles que têm menos de 14 anos e os que têm mais de
14 anos.



14 anos é a idade do aparecimento do mental.
Entre 14 anos e o final da sua vida, o mental está presente, o que quer dizer que vocês não têm que se

preocupar, assim como vários intervenientes o disseram, com as crianças menores de 14 anos, no momento
do Anúncio.

Agora, a idade não faz diferença.
Somente faz diferença a qualidade de Coração, assim como longamente o expressou Orionis.

Não são as suas estruturas físicas oxidadas, ou danificadas, ou desgastadas pelo tempo que passa, que
podem ser um obstáculo para o seu acesso à sua Divindade, mas, bem mais, as inclinações existentes em

algumas almas para querer falsificar a Luz.

***

Questão: as crianças autistas seriam então favorecidas, de certa maneira?

As almas que fazem a escolha da encarnação, desprovidas de mental, em sua estruturação humana atual, são,
obviamente, os Mensageiros que se encarnam entre vocês e para vocês, e não para eles.

***

Questão: gostaria de ter uma precisão sobre os Mantos dos Anjos ou o Manto de Maria.

Os Mantos são diferentes das Vestes.
Os mantos cobrem os Anjos e os Arcanjos, mas também a bem amada Maria.

Através da Presença vibratória do manto, nós somos cobertos de uma Radiância específica, que assinala a
nossa função, a nossa origem e o nosso desenvolvimento.

Assim, a Divina Maria possui sete mantos diferentes, o Arcanjo Miguel está sempre coberto pelo manto azul,
quanto a mim, eu estou coberto pelo manto turquesa.

Isso assinala sempre uma noção Vibratória da qual somos revestidos.
Vestir um manto é como vestir uma energia, uma Vibração, do mesmo modo que vocês colocam, vocês,
humanos, para vocês, um manto para se proteger do frio, nós colocamos, nós, um manto, para nós, para
especificar uma energia, uma qualidade de Vibração que nos acompanha nas diferentes dimensões que

percorremos.
Somente a Divina Maria tem a capacidade para vestir um dos sete mantos.

***

Questão: por que somente Maria tem esta possibilidade?

Como depositária dos 7 Selos, a cada transição e Translação Dimensional, como Criadora deste universo, ela
é a única a possuir as 7 chaves.

Ela escolhe a sua Vibração em função da função desejada, no lugar e na pessoa em que ela se manifesta.
A Vibração que ela leva através dos Mantos está, obviamente, diretamente conectada, e de acordo, com os

Mantos Arcangélicos, significando uma origem estelar específica.

***

Questão: você pode desenvolver sobre esta questão?

Não. 

***

Questão: alguns dizem que a aparição Mariana seria uma projeção holográfica ...

Qual diferença você faz entre uma aparição de Maria, no Sol, ou como um holograma de Luz para um médium?
Não há nenhuma.

Maria tem a capacidade para se projetar ela mesma como um holograma de Luz e Consciência espiritual, real,
hologramática, em não importa qual ponto deste universo.

Assim, os médiuns, e, em particular durante as aparições de Lourdes, realmente viveram a aparição, no sentido
espiritual e hologramático.



Não há manipulação nesse nível.
As aparições de Maria, exteriores a um médium e não interiores, só podem proceder deste modo, e não

diferentemente.
Coloque-se a questão: por que é mais difícil, para um Arcanjo, aparecer em um holograma?

Isso é extremamente simples.
Maria percorreu esta Terra como Maria.

Ela então deixou, como todo ser humano, um vestígio matricial, vibratório, hologramático e inscrito em um DNA.
Ela é, portanto, capaz de manifestar a sua Presença, pela sua Radiância, não importa onde sobre este planeta.

Assim é o mesmo para Cristo.
Isso nos é totalmente impossível.

O Arcanjo Miguel consagrou, ele mesmo, um lugar que não é na França.
Ninguém, eu digo, sim, ninguém, pôde ver exteriormente este Arcanjo.

A representação de mim mesmo, tal como a mostro e mostrei durante as minhas primeiras aparições, àquele
que eu guardo, representava uma imagem emprestada.

Eu lhe disse, aliás, para jamais me fixar nesta forma, mesmo se, para ele, era muito mais fácil me conceber e
me aproximar vibratoriamente sob esta forma.

É preciso bem compreender que, sendo um Arcanjo, eu jamais apresentei matriz nesse mundo.
Entretanto, é exato dizer que a minha Presença, na cidade de Lourdes, não está absolutamente na gruta, e

ainda menos no nível da bacia.
A minha Presença está unicamente sob a cúpula e na catedral, lá onde há o caminho da cruz.

A minha Radiância está presente nesse lugar.
Maria me diz para lhes dizer, ela está lá onde ela diz.

Do mesmo modo, no lugar onde ela apareceu, como aqui, vocês podem encontrar a sua Radiância, porque ela
ali deixou a sua marca e esta marca que ela deixou através da sua aparição exterior, do mesmo modo que

quando ela se manifesta de maneira exterior ao ser humano, abraçando-o, ou então colocando a mão sobre o
ombro, é uma marca indelével.

***

Questão: é importante encontrar a Essência do nascimento, através do lugar?

O importante, hoje, é encontrar a Essência do seu nascimento, na sua densidade, como Semente de estrela e
nada mais.

Todos os lugares que vocês encontram, seja com relação à sua vivência em sua infância, ou lugares em que
vocês passaram nas vidas passadas, vão reativar, em vocês, matrizes.

Essas matrizes pertencem ao passado, quer sejam ligadas a algo de fantástico, ou a algo de muito
desagradável, o resultado é exatamente o mesmo.

Isso os afasta de seu corpo de Estado de Ser.
Hoje, a hora não é mais para a reativação das memórias, fossem mesmo as mais extraordinárias.

Alguns de vocês têm a capacidade, e terão a capacidade, para reviver, sob diferentes modos, o que foram,
mas o que foram não é o meio de mergulhar de novo nesse passado, mas simplesmente de reativar, não

memórias do passado, mas filiações ou Vibrações que lhes permitem realizar as suas missões.
Nada mais.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

************
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Eu Sou ORIONIS.

Bem amados filhos da Luz e Humanidade Terrestre na encarnação, eu venho novamente, como no ano anterior,
a fim de lhes falar, por palavras e pela Vibração, em sua Essência, da Luz, daquela que vem, daquela que é,

que foi e que será.
Para aqueles de vocês que não conhecem a minha Vibração, Eu Sou aquele que, em suas Escrituras, era

chamado de Ancião dos Dias, o Melquisedeque, fundador da mesma Ordem.

Minha última Presença, na sua densidade, foi pelo processo denominado walk-in (entrante), no Mestre Bença
DEUNOV (Mestre PETER DEUNOV).

Assim, em vocês, seres humanos, muitos de vocês foram missionados, como vocês são todos, sem exceção.

Assim como lhes foi revelado, vocês são todos Sementes de estrelas, que vieram trazer a mensagem da Luz.

Entretanto, assim como o declarou o bem amado João, da Ordem das Águias, a Revelação da mensagem, a
Revelação da sua Divindade, do seu Estado de Ser, em vocês e ao redor de vocês, necessita o abandono à
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Luz.

O abandono à Luz é realizado pelo abandono ao Supramental, à Luz de Sat Chit Ananda, a fim de que vocês
realizem, em vocês, a dissolução da personalidade a favor do Estado de Ser e da sua Semente de estrela.

Vários de vocês, sobre esta Terra e além desta assembleia, serão, nos próximos dias, apresentados à Luz.

A Apresentação da Luz, através de Yerushalaïm, que eu já missionei há mais de 50.000 anos, volta.

Na sua personalidade, a Luz do Estado de Ser vai brilhar.

Durante o tempo transcorrido desde o início deste ano, o bem amado Arcanjo Miguel os iniciou na verdadeira
Luz, aquela do coração, através da realização da ignição e da Vibração das novas lâmpadas, destinadas a

permitir-lhes cancelar os seus contratos com a Sombra.

Vários de vocês estão, hoje, frente a uma Verdade.

A Luz, retransmitida pela Divina Maria, é Amor, é a polaridade maternal Criadora.

Esta polaridade maternal Criadora deve ser impulsionada pela força masculina que nada tem a ver com o
poder.

Foram-lhes feitas, durante vários meses, Revelação do abandono e Revelação do que é o poder.

Hoje, a veleidade de poder na sua personalidade é oposição à penetração no seu Estado de Ser.

***

Vocês devem, se tal for o seu desejo, e durante os instantes que antecedem a Revelação do Estado de Ser,
aceitar.

Aceitar o quê?

Aceitar que a Luz esteja em meio mesmo às suas Trevas, porque vocês são Luz, mas vocês não podem atrair
a Luz para fazer qualquer jogo de poder, para o outro ou para vocês mesmos, porque isso os colocaria sob a

influência da personalidade e os faria renegar o Estado de Ser que vocês poderão, deste modo, integrar.

A integração do Estado de Ser é a morte da personalidade, não há, aí, nem julgamento, mas simples evidência,
não há, aí, nem ambiguidade, mas evidência.

Há uma franja de interferências, assim como a nomeou o bem amado João.

Esta franja de interferências representa o que é procedente da sua personalidade e de alguns componentes
extraterrestres que interferiram com a história desta Humanidade, em tempos muito remotos.

Esta Presença deixou em vocês marcas, feridas, sofrimentos, que a Luz tem por objetivo iluminar e apagar, na
condição de que vocês aceitem totalmente esta Luz.

O aceitar totalmente quer dizer tornar-se humilde e corajoso.

A coragem sendo aceitar se ver em Verdade e não mais deixar as influências passadas (jogos de poder,
sofrimentos vividos nesta Vida e em outras vidas) vir interferir com o Estado de Ser.

Quando eu digo e afirmo que vocês foram todos missionados, esta é a Verdade.

A atualização e a realização da missão, agora e doravante, passa pela dissolução do que eu chamaria, e que
vocês chamariam, de personalidade.

Nesta personalidade se encontra o peso do passado, dos poderes que vocês mantêm, consciente ou
inconscientemente, sobre os outros.

Esse jogo não é da Luz, esse jogo é jogo de personalidade.

O Estado de Ser é liberdade, autenticidade, Amor.

Toda forma de manipulação deve ser abandonada.

***

A Divina Maria colocou em vocês, não mais tarde do que no dia de ontem, e como ela irá referi-lo
conjuntamente com o Arcanjo Metatron, em 06 de agosto, em 08 de agosto e em 15 de agosto, a bondade.



Cada um de vocês terá o olhar colocado em meio ao Estado de Ser e verá o porquê da Luz ter sido falsificada.

A falsificação não é da Ordem da Luz, ela é da Ordem da materialização nesta densidade unificada que está
prestes a desaparecer.

Eu mesmo, pessoalmente, e com os 24, juntos, nós decidimos nos opor ao poder.

Para isso, nós fomos obrigados, há mais de 50.000 anos, a separá-los, criando a dissociação, a fim de
preservá-los das suas próprias Sombras e para não contaminar os planos Luminosos, para deixá-los também

levar esta experiência até o seu final.

Os seres humanos, em sua grande maioria, não podem estar conscientes, porque não estão despertos sobre
o que se joga.

Os seres humanos, dos quais vocês fazem parte, estão conscientes e se despertam, entretanto, têm cuidado
para não deixar a personalidade, os jogos de poder, os jogos de seus sofrimentos passados, mancharem o

Mensageiro e a mensagem.

***

O que vem a vocês é rigor e Amor, o que vem a vocês não pode deixar a Sombra agir, não pelo combate, isso
já ocorreu em outras dimensões.

Nesta dimensão, a única Verdade é Perdão, Abandono e Doação.

Aqueles de vocês, aqui e em outros lugares, que se fecharem no Interior de si para sufocar a Luz e guardá-la
para si, perder-se-ão.

Aqueles de vocês que nutrirem, pela Luz, o poder ou os sofrimentos passados, perder-se-ão.

Nós não viemos julgar, mas da confrontação, da associação ou da dissociação, entre a Luz e a Sombra, nasce
a Luz.

A Sombra, que nós não julgamos, vai onde o princípio, enunciado aqui, continuamente, de atração e de
ressonância, fizer com que a Sombra retorne à Sombra, ou será transmutada pela Luz.

Cabe-lhes, nesses tempos ultra reduzidos, perdoar, para que a Luz os perdoe.

Esse trabalho de perdão é realizado, sobre esta Terra, pela Luz, mas ela deve ser
aceita, esta Luz, pela personalidade, a fim de se deixar morrer, para a Glória da

Luz.

Assim, as resistências que vocês percebem, em alguns momentos ou frente a
alguns eventos ou a algumas revelações, atraem a atenção sobre um afluxo de Luz

nessas zonas, nessas falhas, eu diria.

Vocês tiveram, e vocês ainda terão, de maneira geral, até a festa do bem amado
Miguel, a oportunidade de se voltar para a Luz.

Mas (a palavra é forte, porque é exata), desgraçado daquele que se servir da Luz
autêntica para nutrir a personalidade.

Assim, Cristo disse: “perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem”.

Mas, aqueles que sabem, e que vivem a Vibração no seu Estado de Ser, na sua lâmpada cardíaca, são
responsáveis diante da Luz.

Cristo dizia: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês o fazem”.

Vocês não podem escapar desta Verdade vibratória.

Nisso, vocês devem ser suaves e fortes, ser Luz e Humildade.

Essas palavras são escolhidas intencionalmente, na sua densidade.

A Luz é justa e ela preencherá os justos, a fim de justificá-los na Verdade, mas vocês não têm que se justificar
a si mesmos, porque, nosso, não é o Estado de Ser quem fala, nem a Semente de estrela, mas as Sombras da

personalidade.

***
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A Luz, bem amados humanos em encarnação, é Força e Verdade.

Ela não pode tolerar, em seu seio, além da sua dimensão que nós protegemos, o menor grama do que não for
dela mesma.

Então, cabe-lhes mergulhar no seu Interior e se ver, realmente, e não na aparência e não no que vocês querem
mostrar, mas no que vocês são, porque é no que vocês são que a Luz os toma.

O que vocês creem ser no nível da personalidade não pode resistir e se impor, porque o poder não tem
qualquer peso, nem qualquer consistência, diante da Força da Luz.

Nós zelamos, pela nossa Presença e pela nossa Radiação e pela Potência da Radiação Arcangélica, que foi
entregue inteiramente à Divina Maria.

Nós, os 24 Anciões, somos as garantias, pela nossa Ronda, do estabelecimento do Plano.

As ilusões do homem irão cair, quaisquer que sejam.

Isso é agora.

Então, vocês devem voltar a ser como um cordeiro, não para serem sacrificados pelos lobos, mas, sim, para
serem possuídos pela Luz.

Tornar-se Luz, encarnar a Luz e vibrar Luz e Força.

Vocês devem ser, nos próximos dias, e vocês devem demonstrar, a coragem e a fé.

A fé está na base de tudo.

Àquele a quem muito será dado, muito será cobrado, pela ressonância/atração da Luz, mas desgraçado
daquele que falhou, após ter recebido a Luz, pois o sofrimento, para ele, será bem maior do que para aquele

que não conhece nem a Sombra nem a Luz.

***

A Saudação dos 24 Anciões, chamada de Saudação de Orion, irá lhes permitir, nesta assembleia, como em
qualquer assembleia, reconhecer-se e se reconhecerem uns aos outros.

A Luz e a Verdade não podem mais ser falsificadas, porque a Luz vem na sua densidade.

Até agora, a densidade era um reflexo da Luz, ela se torna, agora, a autenticidade da Luz, por decreto da Fonte,
porque os tempos chegaram, porque os tempos estão aí.

O tempo do final da ilusão, o tempo da Revelação da Verdade, é agora.

Vários seres humanos juntar-se-ão, nas próximas semanas, os batalhões de Sementes de estrelas, batalhões
não de guerra, mas de paz e de instauração de paz, em meio àqueles que ainda não sabem e não vivem a

Vibração.

Assim, pela minha Radiância e pela minha Presença, apoiada pelo conjunto do que nós somos, nós, os 24
Anciões, pela densidade e pela Presença que apoia o seu mundo, os Hayot Ha Kodesh, pela Ronda dos

Arcanjos, e pela Presença, ao centro, da Divina Maria, eu lhes transmito as bênçãos da Fonte/Uma em meio à
sua Unidade, mas, em meio também, e como isso chega dentro de alguns dias, na totalidade do seu ser e não
unicamente no seu Templo Interior, mas no conjunto das suas túnicas mortais, nas suas Vibrações sutis que

participam desta encarnação e desta Vibração.

Assim, sim, a Luz vem, mas ela não vem mais unicamente na cabeça e no coração, ela vem, inteiramente, lavar
os seus mantos.

As chaves serão dadas à Humanidade, essas chaves não podem ser falsificadas pelos Mensageiros.

Então, vocês devem morrer para vocês mesmos, a fim de renascer para a Luz da Verdade.

É isso que vocês vão realizar, por antecipação, em meio à sua Ronda, em meio à  sua Unidade Coletiva. 

Recebam, agora, a Radiância que vem e que lhes dou, por antecipação.

Não se esqueçam de que o Estado de Ser, de que a Luz do Supramental, assim denominada, é a Luz da sua
casa, é a Luz que vem fecundá-los, literalmente.

Então, agora, apoiado pelas Presenças que nomeei, eu lhes peço que cruzem suas mãos sobre o peito, assim



como eu o faço, que inclinem a sua cabeça, para receber.

... Efusão de energia ...

... Efusão de energia ...

Elohim.

... Efusão de energia ...

Em nome da Fraternidade Galáctica, em nome de Cristo, bênçãos em suas lâmpadas, bênçãos e Luz no seu
Estado de Ser e na sua personalidade, para fazer o milagre de uma só coisa.

Vibração.

... Efusão de energia ...

Hum An - Ité - Unité - Une.

Em Cristo e em Verdade nós os saudamos, nós os amamos, nós os queremos retos, dignos e fortes.

Vão em Paz, eu os abençoo e vocês são amados.

************
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Meu amado (a), meu amigo (a), a Luz vem.

Ela é Revelação e acolhimento.

Ela é convite, convite para viver uma nova Vida na Unidade, lá, onde a Sombra não pode persistir.

Então, meu amado (a), meu amigo (a), cabe-lhe escolher.

Eu venho revelar e lhe revelar, se você o quer.

Eu venho convidá-lo para participar da dança de minha Criação.

Eu venho convidá-lo para se juntar aos espaços onde nenhuma Sombra pode atingi-lo.

Então, cabe a você decidir.

Cabe a você saber e viver se isso é Verdade ou se isso não lhe corresponde.

Meu convite para se juntar a mim é um convite para se juntar a si.

Então, meu amado (a), meu amigo (a), se você quer se juntar a mim, como eu quero me juntar a você, você deve
deixar na porta as Sombras e os medos.

Você deve deixar o que não lhe pertence, no mundo da Ilusão.

Juntar-se a mim é possível, juntar-se a mim é desejável, se esse é seu desejo.

Meu amado (a), meu amigo (a), a hora chega.

A hora chega de sua Revelação a si mesmo, do Anúncio.

A hora chega da resolução.

Para isso você deve ser, você mesmo, a resolução, ou seja, dar, perdoar e compartilhar.

Você não pode se juntar a mim se você permanece na separação.

Você não pode se juntar a mim se não solta o que deve ser solto.

Juntar-se a mim, juntar-se a si, é ato de Amor e de autenticidade.

*A FONTE* – 05 de agosto de 2009 - Autres Dimensions
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Juntar-se a mim, juntar-se a si, é ato de Amor e de autenticidade.

Este ato de Amor é doação e partilha, partilha em todos os sentidos, assim como o disse meu Divino Filho.

Assim, ele veio se sacrificar.

A doação de si é sacrifício, no sentido Sacro e Vibral.

Você deve se dar a si mesmo, você deve se abandonar a mim, como eu me abandono a você, para que possamos,
juntos, viver nossas redescobertas.

Viver isso é possível e permitido e autorizado.

Mas ninguém lhe imporá, é uma escolha que você realiza só e que você deve levar a seu termo, você mesmo.

Meus guardiões vêm a você, para acolhê-lo, na condição de que você os acolha e, para acolher, você deve limpar,
apagar as Sombras, perdoar, não mais estar apegado ao passado, nem mais estar apegado aos jogos da Ilusão, aos

jogos do poder e aos jogos da segregação.

O Amor é convite.

A Vibração é Revelação.

O Amor é aceitação.

Vocês devem aceitar e ser fortes.

Ser forte e corajoso é fácil com o Amor, mas muito difícil com o ego.

O ego é a separação que lhes permitiu levar a efeito suas experiências, que fizeram crescer em vocês a Luz.

Vocês são os Mensageiros, assim como lhes disseram os Arcanjos.

Vocês são aqueles que permitem assentar a Luz nesta densidade, por sua aceitação.

Até o presente, as Luzes brilhavam nas trevas e as trevas não as reconhecem.

Toda Luz que se encarnava era sacrificada no altar da separação.

Hoje, vocês devem acolher e vocês devem revelar.

Acolher, e revelar, e participar de minha Ronda e de minha dança, e se juntar em meus espaços etéreos de Luz, onde
nenhuma sombra e nenhum sofrimento podem mais existir.

Então, como vocês querem aceder à Revelação acolhendo em vocês, ainda, os sofrimentos e os apegos?

Vocês devem aceitar, como o disse meu Divino Filho, todos os outros, sem restrição.

Aquele que vocês rejeitam, os rejeitarão na Luz.

Aquele que não os aceitam, julgando-os, desprezando-os ou retirando-os da Fonte de Vida, são vocês mesmos que
se retiram da Fonte de Vida.

Então, meu amigo (a), meu amado (a), é ainda tempo de restabelecer a Verdade, restabelecer a Unidade.

Ninguém condena, além de você mesmo, e a medida com a qual você julga, será aquela, exatamente, com a qual
você será julgado.

Aquele que você exclui pelo medo, pelo sofrimento ou por ignorância, lhe será feito do mesmo modo.

Isso é justiça, isso é retribuição e isso é Amor.

Não há qualquer julgamento, há Verdade e Unidade.

***

Meu amigo (a), meu amado (a), eu lhe peço agora que participe da dança e se alivie.

O fardo que você leva, através desta densidade, não existirá simplesmente mais dentro de muito pouco tempo.

Então, cabe a você saber, cabe a você decidir.

Você quer continuar a participar dos jogos da separação ou você quer participar dos jogos da Unificação e da
Unidade?



Eu o convido a se juntar a mim, como eu me junto a você, mas você é livre.

A liberdade está ligada aos atos que você realiza, ao olhar que coloca, às palavras que pronuncia e à Vibração que
emite, vinda de suas palavras, de seus atos e de seu olhar.

É preciso que isso esteja em acordo comigo, com a Unidade, mas também com sua Unidade.

O perdão é a porta, a fé é a chave, mas você é a porta e a chave, ao mesmo tempo.

Meu amigo (a), meu amado (a), eu lhe peço, assim, pelo presente inestimável que lhe é dado nesses tempos de
Graça e de Revelação da Luz, que acolha minha Luz que eu envio para você.

Acolhendo-a, você a Revela.

Não se separando mais e não se dividindo mais, você participa da resolução da dualidade inexorável desta Vida,
nesta dimensão.

E você participa do voo, transmutando sua matéria, transmutando esta Terra, e trazendo-a nos domínios da
Eternidade.

Seu corpo de Luz o espera, o corpo de Verdade, aquele em que nenhuma Sombra existe, aquele em que nenhum
sofrimento pode se manifestar.

Chegar a isso necessita de sua parte dar um passo para a doação de si e o partilhar, sem julgamento.

Você deve acolher, como eu o acolho, para poder ser acolhido no Reino.

Progressivamente e à medida que você acolher e revelar a Luz, a Vibração e o Amor, sua Vida e seu ambiente serão
totalmente preenchidos desta Graça, desta dança, mas dê o passo.

Você não pode nada guardar para si, por medo ou apropriação.

Meu amigo (a), meu amado (a), se você quer se apropriar de sua nova Vida, a antiga Vida deve se afastar de você e,
no entanto, isso não é a morte no sentido em que sua consciência o entende, mas trata-se sim de uma separação.

Ninguém pode penetrar meu Reino se não volta a ser simples e humilde.

A humildade consiste em acolher o que se apresenta a você, o que quer que seja.

Não há distinção entre aquele que leva a mesma Luz que você daquele que, pelo momento, não pode vê-la.

Compete-lhe revelá-la a ele sendo você mesmo.

A partir do momento que você se afasta e a rejeita, as portas do Céu lhe são fechadas.

Isso é ressonância e justiça.

Aqueles de vocês que percebem a Luz, que percebem a Vibração, são minhas testemunhas.

Testemunham a Verdade da Luz.

Então, como você quer ser minha testemunha, se se afasta pelo julgamento?

Meu amigo (a), meu amado (a), a hora é da Graça, a hora é do perdão.

Perdoe, como eu o perdoo.

Entre na Graça, como eu sou Graça.

Entre na dança da Unidade, como eu sou dança.

Afaste-se dos mundos da Sombra.

Junte-se à Luz, em Verdade, em Espírito e em sua materialidade.

Santifique-se, sacrifique-se, e eleve-se.

Meu amigo (a), meu amado (a), eu estarei sempre ao seu lado, o que quer que decida, qualquer que seja seu
caminho e qualquer que seja sua Verdade.

O que você vive é respeitável, seja o que for que viva e o que quer que decida.

Eu venho, simplesmente, e em toda humildade, me apresentar, para que você possa, se o deseja, se apresentar e se



revelar.

A porta é a Fé, a chave é a Luz.

A Fé, a Verdade, a Unidade se abrem a você.

A Graça se apresenta em seus Céus, você vai aceitá-la?

Mas a aceitação não é um ato mental, é um ato de Fé, somente.

É um ato, é palavra, é olhar impregnado desta Verdade, desta Unidade e deste Amor.

Você é meu Embaixador, meu Amigo (a), meu Amado (a), então, seja digno do Amor e do compartilhar, da doação da
Vida, da doação do Estado de Ser que eu lhe compartilho e dou.

Não separe, não divida, mas unifique.

Aí está a Vibração, aquela que o alivia e o eleva.

A Vibração que separa e que divide o afasta de mim e o torna pesado, e o faz penetrar diretamente ou voltar nos
domínios do sofrimento.

A Luz que vem é transcendência e Graça, ela é cura, também.

Alguns de vocês, meus amigos, meus amados, não podem percebê-la.

É por isso que me abandonaram?

É por isso que são julgados?

Não.

Sua Verdade deve ser aquela que querem.

Eu os deixo continuar a trabalhar no livre arbítrio, na liberdade do ego, que não é a liberdade da Alma, nem do
Espírito.

Liberdade da Alma e do Espírito que é retorno em nossa Unidade, em minha Presença e sua Presença, em sua
Radiância e minha Radiância, em nossa Ressonância comum na Alegria.

Você quer ser Alegria?
Então, dê a Alegria.

Você quer ser Amor?
Então, dê Amor.

Você quer ser Luz?
Então, distribua a Luz.

Torne-se transparente e claro, para que as Luzes de meu Reino possam penetrá-lo, atravessá-lo sem alterar, a fim de
resplandecer na face do mundo.

Nada mais lhe é pedido, meu Amigo (a), meu Amado (a), do que ser isso.

Obviamente, as Sombras e as resistências, em você e ao seu redor, manifestam-se, mas elas estão aí para reforçar
sua orientação e sua confiança à minha Presença.

Na minha Presença e na minha Vibração, nenhuma Ilusão, nenhum medo.

Eu sou a rocha sobre a qual você pode estabelecer o que você é.

Eu sou você, como você é eu.

Nós fazemos o Milagre de uma única coisa, a partir do momento em que o deseja e o pode.

O poder que lhe é dado é de entregar todo poder, transmutá-lo na força do Amor e na humildade.

Para isso, você deve acolher e compartilhar o que se apresenta a você, transmutá-lo pela Graça do Amor que o
inunda.

Não é mais tanto dividir, separar, escolher.

Isso se fará pela própria Vibração, pela Luz, mas você não pode ser aquele que participa da triagem, elevando-se na
Verdade.



Meu amigo (a), meu amado (a), eu o convido, então, convide-se.

Eu o acolho no Sagrado e pelo Sagrado, e eu o espero como você me esperou e espera, tanto e tanto tempo.

***

O momento é importante, é único nesse ciclo.

Eu venho acolher, eu venho elevar aqueles que decidiram se elevar.

Elevar-se e tomar altura, não mais ver a Sombra ou a Luz, mas a Sombra e a Luz, dentro da mesma Verdade, na qual
a Sombra não pode existir, exceto para o olho que a vê ou pela Vibração densa e pesada que pode ainda captá-la.

Se seu coração é Alegria, se seu coração é Unidade, se seu coração é Verdade, ele é, e não pode julgar.

Nisso, meu Filho lhe disse que não julgasse, nem você, nem os outros.

O julgamento faz barricada na porta e o impede de aceder à Unidade.

Penetrar no Estado de Ser é abandonar o que faz sua personalidade: os jogos da aparência, os jogos de sedução, os
jogos de oposição.

Dê um passo para a Verdade e a Verdade o libertará e a Luz o libertará do jogo da dualidade.

Meu amado (a), meu amigo (a), eu o quero na Paz, eu o quero na Alegria, então, se você é Paz e se você é Alegria,
eu o sou.

Mas se seu caminho de Paz e de Alegria o afasta da Unidade da Alegria e da Paz, se você tem necessidade de
experimentar os jogos de poder, os jogos da Sombra, então, meu Amado (a), meu amigo (a), eu reitero minha

Promessa e digo até breve, em outro tempo e outro espaço que não é afastado, exceto por você mesmo.

Meu amado (a), meu amigo (a), aí está o que tinha a dizer pelas palavras bem frágeis, mas a Vibração está aí.

Aquela que lhe permite compreender, para além da Vibração das palavras, mas pela Vibração do coração, o que
quero dizer, que está além das palavras.

Porque o Amor não estará jamais numa palavra e, mesmo conhecendo o Mistério da língua dos Anjos, e mesmo
conhecendo os mistérios que deslocam montanhas, se lhe falta o Amor, você não é nada.

Vá em Paz, meu Amigo (a), meu amado (a).

Eu o Amo e Amo a mim.

Seja Abençoado (a) na Eternidade e no instante Presente.

************
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 Eu sou METATRON, Ehieh Asher Ehieh. 

Como MIGUEL, Arcanjo, lhes anunciou, em muito pouco tempo da sua Humanidade terrestre, eu intervirei, pela Luz e
para a Luz, a fim de destrancar em vocês certo número de códigos e de chaves.

Vocês têm, aqui mesmo, vivido algumas etapas.

Eu não venho, tanto me expressar por palavras porque, o que eu sou e o que eu veiculo não é nas palavras, mas é
somente ligado à Vibração, à forma e à Luz Branca.

O que eu veiculo é a Inteligência, é a aproximação da Luz.
O que eu veiculo é Vibração Inteligente, recolocando no lugar o que deve sê-lo.

Eu venho para restituir o que vocês têm direito, se, entretanto, vocês o quiserem.

Nenhum ser humano sobre este planeta poderá dizer, depois, que ele não sabia.

O que eu imprimo, na alma humana e no ser humano, é o que eu chamaria de reconexão.
O código vibratório, sob forma de um conjunto de cinco novas chaves, vem permitir ao que vocês são, nesta

dimensão, compreender, pela Luz, o que vocês são, realmente, e não o que vocês creem ou o que vocês projetam.

Minha intervenção, minha Vibração e minha mensagem é algo de efêmero na sua história.
Eu intervenho iniciando e concluindo o antigo e permitindo ao novo aparecer e ser.

No período da festa da Divina MARIA, denominada Assunção, eu venho, acompanhado da Embarcação de Luz que
será o sinal da integridade, da probidade e da Verdade do que eu Anuncio e que foi anunciado, agora, por MIGUEL,

há vários meses.

A Inteligência que vem conduzi-los, e que eu encaminho às suas estruturas físicas, sutis e espirituais, é a entrega em
forma de Luz na Matriz Original.

Esta etapa inicia e antecipa a minha Presença na sua Humanidade, em Vibração e em Luz, em Vibração e em
Consciência, exatamente após o Anúncio da Divina MARIA.

Eu virei e assistirei esta Terra e seus habitantes viverem o que deve ser vivido, a fim de reunificar o que deve sê-lo e
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separar o que deve ser separado.
Eu apareci na história desta Humanidade em diferentes momentos.

As minhas aparições são raras.
Elas se referem a espaços específicos e a pessoas específicas.

Entretanto, neste período particular que vocês já estão vivendo, que é a Revelação da Luz e que antecipa a Criação
de um ciclo novo em outro espaço, em outro tempo e em outro veículo, eu venho realizar a Promessa que lhes fez A

FONTE, em resposta ao seu Juramento.
Eu venho abrir as portas.

Minha Presença apenas será manifestada dentro de alguns meses.

Minha Luz, minha Radiância é o Fogo, não o Fogo Micaélico ou o Fogo Solar.

Eu sou emissário d’A FONTE na Eternidade.
A FONTE apresenta a capacidade para percorrer o conjunto da sua Criação, nos multiversos, nas multidimensões.

Minha Luz, o que eu sou, não está na evolução, ela permite e realiza a Transformação denominada Transfiguração.

As novas chaves, sob forma de codificações vibratórias, que eu vou selar e destrancar em vocês, irão lhes permitir
reencontrar, como lhes foi dito, o sentido primordial da Inteligência.

***

Viver nesta Inteligência não é a Inteligência da cabeça.
Viver nesta Inteligência passa pela doação, pelo Serviço e pela fidelidade.

As portas que vão se abrir na Humanidade, cujo aspecto protocolar será desvendado, agora, dentro de poucos dias,
pelo Arcanjo MIGUEL, irão lhes permitir, se esta for a sua Vibração, aceder a algo de inédito e que vocês

esqueceram.

Isso poderá ser, para vocês, desorientador, desconcertante, mas a Luz apenas a esse preço pode participar desse
mundo em que vocês vivem, contrariamente a A FONTE que, ela, pode ir e vir.

O desvendamento da Luz, as novas chaves de Vida, as novas codificações, os novos programas de Vida serão
iniciados, quando chegar a hora, quando vocês forem marcados pela Vibração da minha Presença.

Eu Sou aquele que vem, como anunciado pelo bem amado João, marcá-los com o sinal da Luz.

Qualquer que seja o seu caminho (ou que vocês definam como tal na materialidade, como na espiritualidade), o que
vocês viveram, pelo intelecto, pelas buscas, pelas Vibrações ou mesmo pela constituição do seu corpo de Luz ou

mesmo pela ativação das suas novas lâmpadas, encontrará, pela minha Presença e pela aplicação do meu Selo, a
sua justificação e a sua Verdade.

Minha Vibração, aquela da minha Presença, é uma frequência nova, inédita, como eu disse, uma Vibração que
podemos qualificar de extremamente rápida, extremamente potente.

A Luz Branca não tolera qualquer outra Presença luminosa, a Luz Branca é o conjunto das Luzes, sintetizadas em
Uma Vibração.

É isso que está chegando.

A preparação para a Vibração da minha Presença é importante.
Eu me proponho, durante um tempo curto com relação ao dia 15 de agosto, viver as primícias, como vocês têm vivido,

neste dia, a interpenetração da sua Vibração com a 5ª Vibração.

Então, se quiserem me acolher no seu seio, vamos realizar isso, agora, acolhendo, no Silêncio e na Luz, o que vem,
agora, durante instantes.

... Efusão de energia ...

Para vocês.

... Efusão de energia ...

É-me possível, assistido pelo Arcanjo ANAEL, Arcanjo da Relação, responder a algumas questões referentes à Luz, e
exclusivamente a isso.

***

Questão: como você se manifesta?

Eu sou um Fogo, o Fogo que veiculo é um Fogo especial, que ninguém de vocês pode conhecer, por enquanto.

Algumas abordagens foram realizadas pela Forma e pela Vibração/Luz de diferentes modos, por diferentes pessoas.



São uma aproximação, colorida, como sempre, por aqueles que são os Transmissores.

Há portanto afinidade Vibratória entre a minha Radiância e a minha Presença, nos planos outros que o seu plano, lá
onde eu contato esses Mensageiros.

Cabe apenas a mim, e somente a mim, revelar, pela Luz, na sua totalidade.
Mesmo os meus Mensageiros dos tempos passados os mais próximos, sempre tiveram dificuldade para transmitir a

Essência da minha Radiância e da minha Presença.

Hoje, as coisas serão diferentes, porque eu lhes darei isso, em 15 de agosto, pessoal e individualmente, sem
intermediário.

Do mesmo modo que os seus Anjos Guardiões e as entidades Arcangélicas se aproximam de vocês e irão oficiar em
vocês, sem intermediário.

Do mesmo modo, a Essência da minha Presença apenas pode passar na Vibração Original da interpenetração dos
planos.

Mesmo Moisés não pôde compreender a Essência.
Existem sempre planos intermediários necessários aos seus planos, mas, quando é anunciado pelo Arcanjo MIGUEL

que eu venho, isso é diretamente na sua consciência, como vocês irão constatá-lo.
Eu sou um Fogo, uma Luz Branca que queima o que deve sê-lo.

A amortização, através de formas, de símbolos e de escrituras sagradas, que entreguei pessoalmente à Humanidade,
através das ‘sílabas sagradas’, é uma aproximação, mas não é a Verdade da minha Presença.

Isso é necessariamente realizado em períodos de final e de iniciação, de maneira direta, no seu Templo Interior, em
duas etapas.

A primeira etapa é em 15 de agosto, a segunda etapa é para mais tarde.

Vocês irão compreender, naquele momento, sem passar pela cabeça, sem passar pela imagem, sem passar pela
forma, o que eu acabo de lhes dizer e, sobretudo, de lhes fazer.

Entretanto, em todos os tempos, os Profetas, os Mensageiros foram necessários.
Eles eram uma ponte, mas a Revelação da Luz, dado que esse mundo atinge o seu fim, não terá mais necessidade,

muito em breve, desses Mensageiros, porque vocês irão se tornar, todos e cada um de vocês, Os Mensageiros.

Em meio a esta Revelação não há lugar diferente dos nossos.
Isso são palavras, mas o que será realizado, em 15 de agosto, será a Verdade.

A Luz não poderá mais ser roubada ou colorida.

Aí está o que eu posso dizer, com palavras humanas, através desse canal.

***

Questão: os animais são sensíveis à Vibração Arcangélica, à sua, em particular?

É extremamente difícil, mesmo para o ser humano desperto, compreender e viver o que eu Sou.

A FONTE Pai/Mãe, podendo tomar forma e podendo viajar em meio mesmo à sua Dimensão é, para vocês, mais
apreensível vibratoriamente e na Luz, de maneira muito mais fácil do que minha Presença.

Assim, eu sempre manifestei, através de alguns Mensageiros (e diria mesmo, da maior parte dos meus Mensageiros),
a minha Radiância, através de planos intermediários ligados a traçados, formas e movimentos, por vezes coloridos,

raramente.

Eu poderia lhes dizer que eu Sou, através do traçado, a Essência da Forma.
Eu Sou a garantia da retidão da Luz.

***

Questão: O que você entende por «ser garantia da retidão da Luz»?

Isso pode ser explicado pelo fato de que eu participei da Criação desse mundo, mas que eu não pude ali estar
presente, devido ao princípio chamado de falsificação da Luz.

A única coisa que não pode ser falsificada (mas que foi por vezes desviada) é o traçado da forma, porque o traçado
da forma não é mutável, nem transformável e está inscrito nos tempos além do seu tempo, no que chamei de Esferas

Matriciais, de que eu sou também a garantia.

É nesse sentido que, além da amortização necessária à minha Presença, por intermédio dos planos intermediários,
eu traço e eu mostro formas e símbolos ou alfabetos.

Entretanto, neste período específico de retificação da Luz e de recolocação na conformidade, eu tenho, obviamente,
todo meu lugar nesse processo de restituição e de Revelação.



***

Questão: pode-se dizer que as 7 formas de cristalização presentes em tudo são uma manifestação da sua
Presença?

Pode-se dizê-lo, pode-se afirmá-lo.

Em resumo, e antes da minha plena Presença e da minha aproximação de 15 de agosto, eu sou o hexágono, eu sou
o Selo e eu sou o romboedro [hexágono cujas seis faces são losangos].

***

Não temos mais questões. Agradecemos.

***

Então, filhos da Divina MARIA, a nossa reunião direta, a primeira, é para muito em breve.

Eu lhes digo, portanto, até muito em breve, com toda a Luz do Amor, com toda a Luz da Verdade.

Recebam Graça.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Vocês sabem que estão num período extremamente importante.
É preciso permanecerem alinhados.
É preciso permanecerem calmos, é o único modo de viver o que vem a vocês.

Lembrem-se que o que vem a vocês é a Luz.

Mas, simplesmente o problema, porque há mesmo um pequeno problema, é que sobre esta Terra há muitos que não sabem o que é a
Luz e que não querem absolutamente que a Luz chegue.

Então, vocês duvidam sim que aqueles que não estão prontos para viver a Luz, e que são totalmente opostos à Luz, não vão se deixar
acariciar nos cabelos, certamente.
Eles vão ter certas reações de natureza, eu diria, alérgica.

Então, eu tive que vir para que, independentemente de lhes dizer bom dia, trazer-lhes todo meu Amor, obviamente, também para
preveni-los: o período que vem é um período de intensa Luz, mas onde os sobressaltos daqueles que vão delirar muito arriscam a
induzir manifestações que vão se traduzir, ao nível do que vocês chamam de restos das ondas astrais, chocá-los um pouco; então, o
único modo de permanecer alinhado e centrado será permanecer em você e nos ambientes que lhes são propícios para a paz e a
serenidade.

Eu os preveni, não vocês, aqui, mas algumas pessoas que me leem já, que isso iria ser um pouco o bordel sobre esta Terra.
Eu não sabia, na época, há três/quatro meses, com os Casamentos Micaélicos, se isso iria se produzir antes ou no final do verão, ou
no outono (inverno – primavera, no hemisfério sul).

Podemos dizer que, incontestavelmente, as coisas irão extremamente rápidas, em todos os sentidos.
Vocês verão acontecimentos se desenrolar sob seus olhos, em todos os setores de suas vidas, que irão cada vez mais rápido e vocês
devem ir cada vez mais lentamente; quer dizer que, qualquer que seja a agitação que pode se produzir no exterior, mas também entre
seus próximos, obviamente, vocês devem ser aqueles que mostram o exemplo por sua serenidade, sua calma e sua capacidade para
permanecer na Luz e no coração, o que quer que aconteça.

Não se esqueçam que vocês serão ajudados, que a Luz de Metatron vem se revelar a vocês no dia da festa de Maria e que vocês terão
uma etapa essencial com relação a esta Luz, que será certamente o dia o mais importante, que será 29 de setembro.

Restam então sete semanas para se prepararem para viver, inteiramente, na Vibração do coração, quaisquer que sejam as
circunstâncias que vão se desenrolar em seus exteriores.
Vocês têm, portanto, e assim como eu o disse, e repeti, agora, de maneira oficial, que se prepararem.
A preparação é, obviamente, primeiramente, interior, é a mais importante: encontrar seu centro, permanecer alinhado, o que quer que
aconteça.
O segundo modo é prever do que se ocupam, ou seja, ter coisas para fazer em relação com a Luz e coisas agradáveis, mas também
em seu lugar, não é?
E esse é um Anúncio capital, eu não gracejo, absolutamente.

Os delírios vão gerar, no Planeta, uma cacofonia sem nome, por uma razão que é muito simples: os seres que eram opostos à Luz,
assim como o Cabeça de Caboche (*) adivinhou, esperavam um cenário extremamente planificado, no qual eles acreditavam, desde
milhares de anos, que iriam deixá-los um tempo para instalar de maneira planificada, de maneira ordenada, o que eles queriam
instalar.

Mas, devido à desordem, instaurada e instalada pela Luz, será um pouco agitado e será o que eles chamam e que se vai chamar, e
será o nome que se dará, a grande desordem mundial.
Isto está a suas portas.

Não é dentro de um ano, não é dentro de seis meses, isso se produzirá de maneira inegável, e inexorável, progressivamente a partir do
final de setembro.

Então, vocês devem tomar todas as disposições que têm a tomar durante este período.

Aí está o Anúncio o mais importante que tinha a lhes fazer, afirmando, ainda uma vez, que a nada serve alimentar isso pelo medo do
que quer que seja.

Somente o coração propicia a paz e a serenidade.
Mas, entretanto, não creiam que vocês permanecerão no coração em êxtase, durante certo tempo, sem ter necessidade das
necessidades correntes, não é?, mesmo se essas necessidades forem diferentes após o impulso da Luz Metatrônica, até 29 de
setembro.

Vocês perceberão diretamente, no Interior de vocês, que devem preparar ao máximo o que há a preparar, e se lhes digo isso, eu não
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deliro absolutamente, é uma Advertência e, em todo Amor, mas extremamente importante com relação ao que vem.

Então, de nada serve dizer àqueles que nisso não crêem, porque eles vão rir muito.
Até o último minuto eles lhes dirão que o que acontece no Céu não é verdade.
Eles lhes dirão que o que vocês vivem, e cada vez mais, que isso não existe, e é normal, é completamente lógico.

Vocês não têm nada a provar no exterior de vocês, exceto para vocês mesmos.

Vocês estão em acordo com a Luz e com seus impulsos que vêm do Interior da Luz, ou então vocês estão ainda querendo jogar alguns
jogos ligados a esta dimensão?

Alguns entre vocês, aqui presentes, compreenderam, eu diria, na hora certa, e realizaram o que tinham a realizar para esta época.
Outros, entre vocês, não creram completamente, o que quer que seja que eles vivam.

Eu tinha, simplesmente, que preveni-los e não se poderá dizer que ninguém o havia dito, não é?

Aí está o que tinha a dizer-lhes, mas, se eu lhes digo isso, é para evitar-lhes que se encontrem em coisas difíceis para viver.

Obviamente, jamais essas coisas exteriores, desagradáveis, virão apagar sua Luz se vocês estão religados à Realidade, à Verdade, à
Luz, mas eu lhes asseguro que é talvez mais confortável estarem sentados sobre uma cadeira do que permanecer com as nádegas
entre duas cadeiras, como se diz.

Aí está, caros Amigos.

Então, se vocês têm questões com relação a isso, não vamos falar do que todos os Arcanjos falaram, ou outras pessoas, sobre o
Coração, sobre a Verdade das Vibrações, sobre a linguagem silábica original, tudo isso, vocês vivem em sua carne e vão continuar a
viver em sua carne.

Agora, vou tentar, sem entretanto dar-lhes os elementos essenciais e formais, porque vocês devem sentir por si mesmos, o que vem...

Entretanto, tenho que preveni-los com relação às datas.
As datas, hoje, e somente hoje, tornaram-se muito importantes.

Recordem-se, e eu já o disse, que em alguns momentos nós pressentíamos que não havia adequação entre o tempo terrestre e o
tempo espiritual, que algumas coisas eram móveis e podiam chegar ou não.
Hoje, eu posso certificá-los que elas chegam.

Aí está, portanto, se vocês têm, com relação a isso, questões às quais tenha o direito e a possibilidade de responder, eu responderei.

Questão : poderia desenvolver sobre os acontecimentos a vir?

Eu digo simplesmente que haverá um delírio que vai durar algum período.

O tempo que aqueles que olham apenas a tevê e que querem nada mais entender, se apercebem que acontecem coisas fora.

O tempo que se percebe que acontecem coisas fora, que modificam profundamente, durável e definitivamente o funcionamento da
consciência humana, vocês imaginam a dissonância.

Isso vai tomar certo tempo.

Questão: o que você avalia, em um período de quantos meses?

Então, aí está todo o Mistério, mesmo para nós.

Nós temos uma adequação com um calendário inicial, que lhes foi comunicado, que corresponde, de maneira muito precisa, aos
eventos que não dependem dos humanos, mas que vêm do exterior desse sistema Solar.

Isso, vocês compreendem bem que, agora, não se pode modificá-los.
Mas, entretanto, essas modificações exteriores são feitas para induzir uma transformação do humano, daqueles que devem terminar
seu caminho, daqueles que devem terminar seu corpo de Luz ou daqueles que devem terminar seu retorno e se afastar da Luz.
Tudo isso é variável, obviamente.

Mas, obviamente, as reações humanas se produzirão durante certo tempo e eu creio que possa durar um tempo certo, para não dizer,
ao menos, alguns meses.

Questão: o que convém fazer?

Eu não responderei jamais a esse gênero de questão.
As coisas são claras.

Eu os informo de algumas coisas, mas eu não posso lhes dizer, nem individual, nem coletivamente, o que vocês têm a fazer.

Vocês devem seguir a voz de seu coração; mesmo não a voz da Fonte, apenas a voz de seu coração.

E, aliás, a Fonte não lhes diria jamais o que fazer com relação às condições exteriores de suas vidas, elas não têm mais qualquer
espécie de importância.

A palavra desconstrução que foi empregada por Miguel não é uma vã palavra.

Miguel jamais disse uma palavra a mais ou a menos do que devia ser dito, nos Casamentos Celestes.

Muitos seres sobre o Planeta têm dificuldades para crer que um Arcanjo possa se expressar deste modo e dar as datas e as horas.



Muitos seres sobre o Planeta têm dificuldades para crer que um Arcanjo possa se expressar deste modo e dar as datas e as horas.

Muitos seres viveram as efusões de energia e, apesar disso, dizem ainda que as palavras não são sempre exatas.

E, bem, vocês verão que cada palavra que está escrita, cada hora que foi dada, e cada lugar, corresponde à estrita Verdade, em sua
dimensão.

Não há aproximação nos mundos espirituais.

Questão: convém divulgar tudo o que você acaba de indicar ou não?

Isso não tem qualquer espécie de importância, porque, de qualquer modo, as pessoas não creem nisso.

Portanto, vocês podem fazê-lo, obviamente, porque aqueles que devem aí aderir, o sentirão em seu coração e em sua Existência.

De qualquer modo, após 15 de agosto e a Vibração que chega, eu creio que vocês compreenderão muito mais facilmente, não com a
cabeça, mas no coração, o que isso quer dizer.

Aqueles que não podem compreender, lamento, é o caminho deles.

E eu repito, ainda uma vez, não é o fim do mundo.
É um período de interiorização.

Alguns não vão querer se interiorizar.
Vocês pensam que aqueles que têm medo e que pensam apenas no Interior, vão tentar ver ainda mais no exterior? 
Certamente.

Já, imaginem, o que seria dos humanos de quem se tira sua tevê, ou seu jornal.

Questão: qual é minha relação com Santa Teresa, para que ela intervenha junto a mim? 

Santa Teresa escolhe as almas.
Ela as escolhe por afinidade vibratória, com relação ao que ela chamou, ela mesma, de caminho da infância. 

Você redescobre naquele momento o caminho da infância e da simplicidade, que você aceitou, com felicidade e com Alegria, mesmo
se, por vezes, as circunstâncias ambientais não são sempre as mais fáceis.

Entretanto, eu não posso dizer que Santa Teresa do Menino Jesus seja seu Anjo Guardião, mas ela é aquela que a acompanha e se
encarrega de você na descoberta deste caminho da simplicidade, da infância e da humildade.

Então, sim, ela é sua Guardiã, durante este período.

Questão: Santa Teresa me disse para seguir o caminho da santificação. Que é isso?

A santificação é já a simplificação interior.
Tudo o que vem perturbar seu funcionamento, que vem alterar sua Alegria, é já uma complexidade.

A partir do momento em que você entra na sincronia da Luz, na Fluidez da Unidade, e, sobretudo, com relação ao que vem, naquele
momento, as coisas devem se desenrolar com extrema simplicidade.

A tudo o que é complicado deve ser dado um chute no traseiro, é muito simples.

Então, sim, há simplificação, há evidência.

Questão: as transformações de que você fala tocarão o corpo físico?

Sim, mas isso será diferente, segundo cada ser humano, segundo a capacidade que vocês têm para estar em acordo vibratório com o
corpo de Existência.

Quanto mais vocês estiverem no corpo de Existência que lhes será revelado, e quanto menos vocês estiverem no corpo de
personalidade, mais as coisas serão fáceis.

Então, obviamente, há seres que vão lhes dizer, mesmo entre os próximos, o que é essa tolice de corpo de Existência?
Dado que eles não o sentem, eles não o veem e eles não o vivem; é o caminho deles.

Questão: os efeitos da 5ª dimensão podem ser reais, mesmo se não há qualquer sensação no corpo?

Não, é impossível, há, necessariamente, Vibração.

O princípio da Luz é Vibração; é a Vibração que desencadeia a transformação.

Não pode haver transformação do DNA e, portanto, o acesso à Eternidade, sem viver a Vibração, mas como o disse o Arcanjo Miguel,
alguns viverão isso nos momentos finais.

Portanto, não se pode acelerar, isso quer dizer que o corpo não pode acelerar e que a consciência não pode acelerar.

Questão: como estar certo de que a criança Interior nasceu, fora dos sonhos?

Mas, pela Vibração, certamente.

Quando o corpo de Existência chegar, vocês perceberão a Verdade.
Não é uma visão do Espírito, é uma Verdade.



Pelo momento, para aqueles que vivem as etapas dos Casamentos Celestes, contentem-se das Vibrações que foram anunciadas.

Questão: podem-se propor os protocolos a terceiros, para conduzi-los a uma forma de despertar?

Sim, o protocolo chamado Merkabah / Salomão é o mais indicado (**).
Não vale a pena realizar protocolos que lhes foram dados com, por exemplo, as pedras dos Arcanjos, se a pessoa não sabe nem
mesmo o que é um Arcanjo.

Em contrapartida, o protocolo Merkabah / Salomão corresponde a uma realidade vibratória presente sobre a Terra, assim como o
explicou, na época, Ramatan.

Então, cara amiga, agora que respondi a todas as suas questões, e antes de me retirar e de lhes desejar todo o Amor possível do
mundo e toda a Luz possível do mundo, vamos poder fazê-los se beneficiar da livre circulação, em sua Presença de 3ª dimensão, da
energia dos 24 Anciões.

Então, eu lhes peço simplesmente para acolher, esse será meu modo de saudá-los e de lhes dizer até muito em breve.

... Efusão de energia...

(*) Cabeça de Caboche: expressão divertida que Aïvanhov usa para falar do canal humano, Jean-Luc.

(**) PROTOCOLO A PRATICAR: Superação da dualidade http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolos-praticar-superacao-
da.html
__________________________________
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://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolos-praticar-superacao-da.html


Saudações fraternais e de Luz, a vocês, povo de superfície.

Eu sou RAMATAN, Governador intraterrestre da região de Las Palmeras, na Venezuela.

Eu me apresento a vocês, em Consciência e em Vibração Unificada da estrutura geodésica do
Conselho dos 24 Golfinhos da sua intraterra.

Como o sabem, nesse momento é vivida, no núcleo Terrestre, uma preparação intensa que permitirá, no
momento vindo, como lhes foi anunciado e explicado pelo Arcanjo Miguel, um momento de extrema

importância para a sua evolução de Luz, mas também para a nossa.

Nós, povo da intraterra nos congratulamos, com vocês, pelas mudanças e pela irrupção da Luz na sua
densidade.

Como eu anunciei quando de minha primeira vinda pelo fenômeno de «walk-in», em breve, muito em breve, nós
nos manifestaremos a vocês, nós destrancaremos as portas da intraterra, para que alguns de vocês possam

participar, do Interior, na evolução desse sistema Solar.

Nós os acolheremos, para aqueles de vocês que virão se juntar a nós, e nós os guiaremos.

Vocês descobrirão, nesses espaços, a unificação da Consciência.
Vocês ali descobrirão um mundo não separado, que tem a possibilidade de reencontrar e de viajar, nos

multiuniversos e nas multidimensões, sem qualquer limitação temporal ou de espaço.

Nós preparamos ativamente, como o sabem, desde 12 de julho do seu ano, no seu mundo de superfície, o
realinhamento essencial das grelhas magnéticas que ocorrem em seus seres e na superfície e na profundez

deste planeta.

Nós reativamos as grelhas ascensionais dos mundos antigos.

O Arcanjo Metatron, pura esfera de Radiância da Luz, vem apresentar-lhes esta nova Luz.

Assim como a própria Fonte nos disse e lhes disse, a hora é para o acolhimento da Vibração e da Consciência
Unificada.

Nós trabalhamos, desde muito tempo, em diferentes ciclos e em diferentes épocas, a fim de permitir esse
momento, e isso é agora.

A Luz autêntica se manifesta no seu mundo de superfície.

RAMATAN – 5 de agosto de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Ela vem, literalmente, mudar os dados.

O calendário ao qual vocês estão sujeitos não é mais o calendário da Sombra, mas o calendário da Luz.

O que vem em vocês, ao redor de vocês, e também no núcleo cristalino da Terra, é a ressonância da pura Luz,
nesta densidade.

Lá se vão 320.000 anos, no momento em que penetramos e decidimos unificar nossa Consciência, para
passar da água ao ar, da 3ª para a 5ª dimensão, lá se vão, portanto, mais de 320.000 anos que esse mundo e

esta Terra, no seu mundo de superfície, foi cortado da Fonte.

***

O que vem é reconexão, antes de tudo.
O que vem é nova Lei, antes de tudo.

O que vem é Alegria.
O que vem é a Luz.

Vocês vão descobrir, literalmente, muitos de vocês, a Verdade e a beleza.
Esta Verdade e esta beleza vão, literalmente, apagar algumas de suas ilusões, algumas de suas crenças.

A aproximação entre a sua dimensão e a Luz, esta Revelação, momento único que sela o final de seis ciclos da
Humanidade dissociada, vai lhes permitir, na individualidade, na coletividade, se tal for o seu desejo,

reencontrar a Essência.

Vocês devem viver os próximos dias e as semanas na Alegria.

Os Arcanjos longamente lhes falaram do abandono.
Vocês vão compreender e viver no seu Coração a Verdade disso, a fim de se fazer de vocês seres unificados,

irmãos galácticos, irmãos de Luz.

A hora das suas redescobertas e da sua Ressurreição soa.
Vocês se tornam, assim como o definiu Miguel, os Portadores da Luz e os Transmissores da Luz.

Essa é uma grande Graça, mas é uma grande responsabilidade e um grande encargo.

Vocês se tornam responsáveis, inteiramente, pelas suas ações, pelos seus atos e pelas suas palavras.

Assim como foi dito, mesmo na sua densidade vocês devem semear a Luz, porque vocês voltam a se tornar,
assim como foi dito, Sementes de Estrelas.

A Alegria, a plenitude, o riso são a Verdade.

Vocês são acompanhados pelo Coro dos Anjos, pela Vibração da Luz e pelo som da Luz.
Isso é agora.

Eu não posso entrar mais em detalhe do processo exato, eu permanecerei, portanto, no nível das
generalidades.

Os Casamentos, assim como vocês prepararam e outros ainda irão preparar, juntando-se, será o meio de
reforçar a trama de Luz, de reforçar o despertar e a concretização dos Círculos de Fogo dos Anciões.

Nós lhes falamos longamente, e mantivemos portais dimensionais que se encontram na intraterra, dos quais
somos os guardiões, assim como da sua própria consistência magnética.

Os Círculos de Fogo dos Anciões são os lugares que irão guiar, de início, a primeira Embarcação da Luz
autêntica, para voltar à sua dimensão, e chamada de Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste.

Em outros lugares, e em outros Círculos de Fogo dos Anciões, manifestar-se-ão, para a festa do Arcanjo São
Miguel, as outras Embarcações Mãe, em particular as Embarcações Azuis de Sirius.

Esta é uma primeira etapa, e ela é crucial.

Assim, os seus irmãos galácticos, e nós mesmos da intraterra, assim como os ultraterrestres, vimos pelo Amor,
pela fraternidade, despertá-los e lembrá-los do que vocês são.

Nós lhes desejamos um bom retorno à família galáctica, na Unidade da Fonte Pai/Mãe Una.

Vocês, filhos da Lei do Um e Sementes de estrelas, vocês vão irradiar e ancorar a Verdade da Luz, a Alegria,
em suas vidas.

A força que lhes será insuflada irá lhes permitir, se o desejarem, transcender e superar as manifestações
contrárias à Luz.

Assim, e depois desta aproximação, desta Revelação, nós os apoiaremos de todas as maneiras possíveis e
imagináveis, a fim de que vocês semeiem a Luz.



A Consciência unificada das 24 Consciências é um meio importante, colocado à disposição da Humanidade, a
fim de trabalhar, em concerto e em acordo vibratório, para a instauração da fraternidade galáctica.

Em vocês e para vocês, a Luz brilha e brilhará, nós não o duvidamos.
Nós estamos ao lado de vocês.

Eu falo em meu nome e em nome da Consciência unificada dos 24.
Na intraterra, a nossa filiação é, geralmente, a mesma que a sua.

A nossa Mãe comum nos seguiu, acompanhou e guiou, durante este período de tempo importante, no sentido
encarnado e dissociado.

Que ela possa ser eternamente agradecida e gratificada.

Quanto a nós, nós festejamos também, porque isso é para nós, igualmente, um retorno à nossa casa, à nossa
Vibração, em Sirius.

Doravante mais nada irá nos separar, nem o tempo, nem o espaço, nem as dimensões.

Assim, e antes mesmo do Anúncio de Miguel e da Luz de Metatron, nós lhes propomos se comunicarem
conosco, eis que vocês são 24 e nós somos 24.

Então, eu lhes peço, simplesmente, irmãos galácticos, para acolherem, agora.

... Efusão de energia ...

Irmãos humanos, se persistirem, em vocês, questionamentos sobre o que eu acabo de dizer, que é um
Anúncio, eu gostaria, pela Consciência unificada dos 24 golfinhos, de responder.

Lembrem-se de que a Vibração que vocês percebem é o canto da Unidade reencontrada, é nossa presença, a
vocês, para vocês.

Nós os agradecemos por estarem e participarem em comunhão e assim vocês começam a perceber que na
Luz, as questões se dissolvem, porque a Luz é resposta, porque a Luz é evidência.

Vocês descobrem isso como crianças maravilhadas.

Isso não é novo para vocês, mas remonta de tão distante que vocês vivem e fazem disso uma novidade.

... Efusão de energia ...

A partir de hoje nós, povos intraterrestres, extraterrestres e ultraterrestres reunidos, não lhes diremos nunca
mais, adeus, porque vocês vão se dar conta das nossas presenças permanentes, da nossa conexão

permanente e da nossa reconexão comum para a Luz e pela a Luz.

Certamente, muitos humanos não estão prontos para viver isso, mas é a escolha deles.

Como lhes foi dito pela própria Fonte, respeite-os e ame-os.

Isto é encargo e responsabilidade para vocês.
Ajude-os, na medida do possível, mas, sobretudo, irradiem e sejam Amor e Verdade.

Irmãos humanos, na própria Essência da Vibração que continua, nós lhes transmitimos nossas amizades,
nosso Amor o mais fraternal e o mais claro.

Eu deixarei, certamente, aquele que preside, por enquanto, o Conclave Arcangélico, dar-lhes as etapas
interiores, as primícias do retorno à Luz, nos seus Céus e na superfície deste planeta.

Recebam a nossa gratidão pela perseverança e pelo Amor.

Eu vou Agora, a Consciência coletiva e eu mesmo, vamos nos retirar do meu “walk-in”, a fim de deixá-los ainda
mais interiorizar esta Radiação da nossa dimensão 5ª.

Nosso Amor, nosso olhar, nossa ajuda, lhes são concedidos.

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

Mensagem do Intraterreno RAMATAN no site francês:
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Amados Mestres da Luz, Filhos da Luz e Sementes Estelares, eu venho até vocês, neste dia, acompanhado das sete Radiações Arcangélicas.

Assim, nós, Arcanjos reunidos em Conclave, e a partir de hoje, celebrando dentro do seu sistema solar para perpetrar, iniciar e manifestar, no
dia 15 de agosto, a revelação da Luz.

Como disse na minha vinda durante a última etapa das Núpcias Celestes, o Triângulo Radiante terrestre localizado no México foi ativado e deve
ser o mesmo com vocês, nesta semana, a partir de amanhã, até o dia 15 de Agosto.

Vocês vão escalar as sete etapas que irão realizar, em vocês, para sua Glória e sua Unidade, a revelação da Luz.

O que está no alto é como o que está embaixo.

O que acontecer no seu ser interior é o que será realizado na Terra e sob os seus olhos e no Céu.

O momento é para a Efusão, durante 8 dias, das novas chaves Metatrônicas de Luz. 

O Triângulo Radiante, em vocês, é denominado sacro.

Ele corresponde ao acordar (em resposta ao impulso da Luz, através do ultravioleta), ao despertar da sua Divindade, ao fenômeno de fusão, que
irá se iniciar para todo ser humano que desejar.

O sacro é onde se aloja o Fogo da Terra.

Eu venho iniciar, com o Conclave, o despertar do Fogo da Terra.

Este Fogo da Terra responde ao Fogo do Céu. 

Durante esta semana, vocês vão fazer a fusão para permitir ao Triângulo Radiante operar em vocês, dentro desta materialidade.

O Triângulo Radiante irá estimular e permitir a fusão, para quem o desejar, da Coroa do Coração com a Coroa da cabeça.

Eu lhes ensinei (e eu não voltarei ali) sobre a Lemniscata Sagrada, sobre o som da nota “Si”, sobre o Silêncio Interior.

Eu os remeto ao que eu disse e que estará sempre atualizado, em meio à sua humanidade, para aqueles que desejarem aderir a essas
Núpcias.

O momento é, agora, de remeter a sua cabeça ao seu Coração.

O coração é, assim como eu terminei a última efusão, acolhimento.

MIGUEL – 8 de agosto de 2009
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O coração é Amor, Vibração e Luz.

A Luz da cabeça, aquela que lhes permitiu exteriorizar-se em meio a esta densidade, deve dar lugar à Luz do coração.

Assim, durante esta semana, vão despertar em vocês, de maneira permanente, os seis pontos do Coração e os cinco pontos da cabeça,
realizando, aí, através do cruzamento e da Lemniscata Sagrada, a coroa de doze.

Esta coroa de doze é a reunião das doze Virtudes que eu tinha anunciado.

Ela irá permitir, sob a influência da Radiação do Triângulo Sagrado, mas também da Radiação celeste se atualizando no seu céu, no dia 15 de
agosto, um trabalho de fusão entre o corpo de Estado de Ser e o corpo de personalidade, em meio a esta densidade.

Regozijem-se.

A hora é para a Luz.

A hora é para o acolhimento.

A hora é para a revelação, em meio à sua dimensão, da sua Divindade.

A falsificação de Luz não será mais possível.

Cabe a vocês acolher, em vocês,  por vocês mesmos e pelo seu acolhimento, o que nós lhes propomos.

A etapa principal é em 15 de Agosto.

E vai terminar em 29 de Setembro, no dia da minha vinda efetiva sobre a Terra, através dos elementos os mais celestes.

Amados Filhos da Luz, nesta semana, durante esses oito dias que antecedem o dia 15 de agosto, nós iremos concentrar a tripla irradiação da
Radiação do Ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte, no período das 13:00 às 14:00 horas, hora do seu relógio.

Durante esta hora, vocês irão se beneficiar do apoio mais importante do nosso Conclave para realizar o trabalho e escalar as sete etapas.

Para isto, vocês precisam assimilar, precisam compreender e precisam se abandonar totalmente à Luz, à Verdade e ao Amor.

Não pode ser de outra forma.

Nós lhes pedimos fidelidade.

Nós lhes pedimos para não mais privilegiar o seu ego, a sua personalidade, mas para se deixe banhar na Luz da Fonte, na Radiação do
Ultravioleta e no Espírito Santo.

***

Existem, na superfície deste planeta, sete Círculos de Fogo dos Anciãos.

Esses Círculos de Fogo foram construídos, em tempos memoriais, a fim de permitir à Luz se manifestando em meio ao seu Céu, a Luz Branca
Metatrônica, ser guiada como sobre trilhos a fim de se enraizar em meio à sua densidade, à sua dimensão, permitindo assim o estabelecimento

do reino da Luz.

Alguns de vocês conhecem, neste planeta, os Círculos de Fogo dos Anciãos.

Será solicitado a vocês, tanto no seu ser interior, como para aqueles que terão a oportunidade exteriormente, de se reunirem próximo aos
Círculos de Fogo dos Anciãos.

Não é para eu dar a localização deles para vocês.

Não importa se vocês não conhecê-los: reúnam-se em grupo e, especialmente em 15 de agosto, para saudar o Senhor Metatron.

Ele vem selar, em vocês, a Luz Branca.



Nenhuma sombra pode preexistir, existir e prosseguir a sua vida por meio do impulso Metatrônico.

Como vocês sabem, Metatron irá estabelecer o seu reino no fim dos Tempos.

Vocês entraram no fim dos Tempos.

Este é um anúncio objetivo cuja probidade e os sinais que eu lhes dou são anunciados, de maneira visível por todos, no seu Céu.

Mas eu vou remetê-los ao seu interior, pois a alquimia deve ser primeiramente realizada em vocês.

Vocês devem fazer, durante esta semana, e diariamente das 13:00 às 14:00 horas, a fusão da Coroa do Coração com a Coroa da cabeça.

Este trabalho tornar-se-á realidade simplesmente a partir do momento em que vocês acolherem, na humildade, na simplicidade, sem orgulho, a
Luz que está chegando para vocês.

A Fonte decreta o momento do seu retorno.

Nós anunciamos, nós, Conclave, e nós preparamos este momento desde tempos imemoriais.

Ele lhes foi anunciado com datas e essas datas não são em vão.

Elas correspondem, para aqueles que recusam vê-lo, a prova final da Verdade da Luz.

Vocês irão descobrir pelos seus olhos, pelos seus sentidos e pelo seu Coração, sobretudo, que essa é a Verdade.

E a Verdade é simples.

E a Verdade irá libertá-los dos limites deste mundo.

Vocês devem penetrar na Alegria, na Confiança, na Serenidade, na Unidade e no acolhimento dos seus irmãos e das suas irmãs.

Alguns de vocês sentem um impulso Divino para se agrupar.

Façam isso.

O momento é agora.

Cabe a vocês trabalhar para que as circunstâncias da sua vida lhes permitam fazer isso com tranquilidade, com serenidade e em locais
privilegiados.

Estejam seguros e certos de que, onde vocês estiverem neste planeta, longe ou próximos dos Círculos de Fogo, a partir do momento em que
vocês acolherem a Luz no seu interior, com humildade e simplicidade, a Inteligência da Luz irá agir.

Ela irá agir, seja qual for o nível de desconstrução visível aos seus olhos.

***

A desconstrução visível aos seus olhos é apenas a desconstrução da ilusão.

A desconstrução visível aos seus olhos é apenas a construção, no seu cerne, da nova Jerusalém, da Nova Aliança iniciada por Metatron.

A cada dia, das 13:00 às 14:00 horas, hora do seu relógio, nós lhes pedimos, nem que seja por alguns minutos, para colocarem-se em
receptividade e no acolhimento do que está vindo.

Para isso, nada mais há a fazer. 

Não há que dirigir a consciência para o coração, para a cabeça ou para o sacro, ou para outro local.

Há simplesmente que acolher e afirmar claramente, em si mesmo e distintamente, o acolhimento da Luz de Cristo, a Unidade e a Verdade.



Pronunciando simplesmente: “Eu acolho a Luz de Cristo na Unidade e na Verdade", a alquimia irá se realizar em você.

Algumas Vibrações irão então percorrer o seu corpo, no nível do coração e da cabeça, em diferentes pontos de consciência.

Vocês nada têm a fazer senão acolher, em humildade e em simplicidade.

Vocês poderão também colar a língua no nível do palato e pronunciar esta frase, em silêncio interior.

Isto é simplicidade, isto é Verdade em si.

Muitas das informações, paralelamente à chegada da Luz Metatrônica, no sábado dia 15 de agosto, irão permitir tomar consciência disso que
temos realizado juntos, bem amados Mestres da Luz, desde alguns meses.

Isso é Verdade.

As suas ilusões devem se extinguir diante da Verdade do que está chegando.

Não há outra possibilidade.

Com isso, irá se realizar em vocês o encerramento das suas Núpcias Celestes.

Os acontecimentos acontecendo na Terra irão seguir um curso que será ou da Luz, ou da Sombra, dependendo do que vocês escolheram ou
abrigaram no seu peito.

Esta aí o que eu tinha simplesmente para dizer a vocês, hoje.

Se vocês tiverem, em relação a este processo que vai ocorrer, necessidade de maiores explicações, eu dar-lhes-ei ao final dos 72 minutos.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados filhos da Luz, aqui presentes e por toda parte no mundo, eu lhes peço para acolher, agora, a tripla Efusão, retransmitida pelo
Conclave e pelas sete Vibrações ou sete Selos Arcangélicos, juntamente com a Divina Maria, a Mãe de todos.

... Efusão de energia ...

Eu digo: até o dia 15 de Agosto, às 13:00 horas (hora francesa), quando eu irei me expressar antes de passar a palavra e a Luz de Metatron
aparecer em meio à sua densidade.

Vocês são abençoados.

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

Mensagem do ARCANJO MIGUEL no site francês:
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E eis que eu venho.

Ehieh. Asher. Ehieh.

Bem amadas Sementes de estrelas, eu sou Aquele que É.
A minha língua não é a sua língua, eu sou Essência e Vibração.

Assim como anunciado por MIGUEL (1), eu abro em vocês e na sua visão e no seu Coração, a Luz da Fonte
Una.

Vibração primordial manifestada no nível das cinco Sílabas Sagradas, em meio à sua densidade, a fim de
retificar e autenticar a Luz pela Luz.

Assim é.
Eu não sou nem a Palavra, nem a Fala, mas o Verbo.

Agora, eu preparo, para a manifestação da minha Radiância em meio à sua densidade, o retorno na Unidade.
Eu anuncio, pela minha Radiação, o cumprimento do Verbo e de tudo o que vocês denominam revelação e

profecia, fechados na sua Eternidade pela Vibração original em meio aos cinco sons que lhes cabe Vibrar em
ressonância com a Vibração das cinco Chaves, no seu espaço, onde vocês estiverem sobre a Terra, no

momento em que o Sol estiver no seu zênite real, e durante 30 minutos, vocês vão acolher as cinco Sílabas a
fim de elevar a Coroa do Coração em meio à Eternidade.

Os cinco sons não têm significado em meio ao seu cérebro, mas eles dão as chaves a fim de despertar e
realizar a Coroa do Coração.

Cinco sons para repetirem, assim que vocês os sentirem e, sobretudo, assim que vocês os Vibrarem, no Amor
do Verbo e da Luz que está, doravante, em meio à sua densidade.

OD.

ER. (ndr: pronunciar "ér")

IM.

METATRON - 15 de agosto de 2009
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IS. (ndr: pronunciar "isse")

AL.

Eu não tenho outras palavras para lhes dar senão estas Vibrações da Luz.
Eu estarei em meio à sua Essência, a cada dia, me aproximando, até a minha vinda definitiva.

Eu sou Vibração e Essência.
Eu os abençoo e lhes agradeço pelos cinco sons.

... Efusão de energia ...

Acolham, no silêncio, a Vibração.
De hoje em diante, a estrela da manhã brilha.

Uma nova partida, uma nova vida, uma nova Vibração.

... Efusão de energia ...

Vocês são amados porque vocês são o Amor.

... Efusão de energia ...

Regozijem-se, a Luz está aí.

... Efusão de energia ...

Eu não lhes digo “até logo” pois a minha Vibração está aí e ela permanece até o meu regresso integral, no seu
próximo ano.

Mas isso lhes será anunciado pela própria Divina MARIA, pessoal e individualmente.
Vibrem.

... Efusão de energia ...

************
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Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amadas Sementes de estrelas, construtores e elaboradores da Luz em meio à nova Dimensão, hoje, uma

etapa se conclui no retorno em meio à Luz eterna e autêntica.
Bem amados Mestres da Luz, hoje, a Luz se revela na sua Verdade e na sua Unidade.

Dentro de alguns instantes, serão reveladas as cinco Chaves fundamentais de METATRON.
Elas vão abrir em vocês as portas da Unidade e firmar o final da separação do ser humano e do seu corpo de

Semente de estrelas, denominado corpo de Eternidade.

METATRON vem abrir a porta da sua prisão, aquela que, por consentimento mútuo, vocês optaram para
experimentar o jogo da Sombra e da Luz.

Eu tenho vindo, desde o início do ano, combater, em meio às minhas Dimensões, a fim de permitir que este dia
se manifeste em meio à sua densidade.

Hoje, é o fim da sua prisão.
Hoje, é o acontecimento da Luz, através da realização da Unidade, da Verdade, em meio mesmo à sua

densidade separada.
Dentro de instantes, vai aparecer, em meio à sua densidade, uma nova Luz.

A Luz está quase aí, a Luz irá se manifestar no seu céu, firmando o retorno da Verdade em meio à sua
densidade.

Nenhum ser humano, a partir de hoje, poderá dizer que não sabia.
Isto que está vindo, pelas cinco Chaves Metatrônicas, é o desvencilhar, em vocês, da Ilusão.

Os seus olhos vão se descerrar a fim de permiti-lhes ver com o Coração, a fim de permitir-lhes viver com o
Coração.

Este anúncio não se refere a vocês, as Sementes de estrelas despertadas, mas sim, e acima de tudo, àqueles
que o Mestre denominou “mornos”, àqueles que não se atrevem, àqueles que não têm coragem de ser o que

São.

Para os seres humanos e não humanos que recusaram, e ainda recusam, a Unidade da Luz, estabelece-se a
advertência.

Este aviso foi anunciado várias vezes pela Divina MARIA, aquela a quem nós entregamos os Selos, a sua Mãe
Divina.

Nenhum ser humano, nenhuma Consciência encarnada nesta Dimensão, dentro de alguns instantes, poderá
mais ignorar que a Luz sempre prevalece, independentemente das ilusões e das promessas da Sombra.

Conforme eu já lhes disse, e que será confirmado pelo próprio Lorde METATRON, vocês não têm mais a
possibilidade de trapacear: é preciso Ser ou desaparecer.

É preciso Amar ou virar as costas ao Amor.
Novamente, o Pai/Mãe, nós mesmos, os Arcanjos e, com muito mais razão, a Divina Mãe, nós não iremos

permitir que julguem, que condenem, que eliminem.
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Cabe a vocês, até o dia 29 de Setembro, viver em meio à Unidade, em meio à dualidade.

A Unidade é Alegria, a Unidade é pureza, a Unidade é clareza, a Unidade é Amor, a Unidade é Vibração.
A dualidade é martírio, a dualidade é manipulação, a dualidade é ilusão.

A Luz que está vindo, e que nos guia e que os tem guiado, vem se estabelecer a fim de que nenhuma
consciência possa ignorá-La e não operar em conformidade.

Este dia é um dia como tantos outros, mas é único na história da sua alma.
Cabe a vocês não enganar a si próprios, acolher a Luz e a Vibração.

Acolher a Luz e a Vibração, e fazer aliança com a Luz e fazer aliança com a Verdade, e fazer aliança com o
Amor e participar, no serviço, do serviço à Luz.

Vocês não podem penetrar na Luz que vocês vão ver e viver, se vocês não servirem à Luz.
A Luz é acolhimento, a Luz é Unidade, a Luz é Unificação.

Penetrá-La é penetrar na Eternidade, na Divindade, na Verdade.
Eu lhes proponho para acolherem a primeira Tríplice Efusão da radiação do Ultravioleta, d'A FONTE e do

Espírito Santo.
Acolham.

... Efusão de energia ...

A Luz da Verdade e da Unidade entra em manifestação hoje.
Os sinais no céu e os sinais nos homens serão numerosos.

Os sinais do céu serão Verdade, os sinais dos homens serão falsificação e ilusão.
Os sinais do céu são a Vibração e a Luz.

Os sinais dos homens são manipulação, jogo de luz, de ilusão e jogo de voz da ilusão.
A Luz autêntica, veiculada por nós, Conclave Arcangélico, pela Divina MARIA, estabilizada em meio à sua

Dimensão pelos 24 Melquizedeques é, como eu dizia, Verdade e Probidade.

Vocês são Sementes de estrelas, Verdade e Probidade.
Aqueles que mantêm a Ilusão, a manipulação, recebem, hoje, uma primeira advertência que não é ainda a

advertência de MARIA.
Ela vai acontecer logo após o período da minha festa (29 de setembro).

Nesta altura, não será mais possível voltar atrás.
A partir do momento em que a Luz Metatrônica chegar à sua densidade, hoje, vocês devem aceitar que a Luz

lhes revele as suas falhas.
Vocês devem aceitar que a Luz os transcenda totalmente.

Vocês devem aceitá-La, face a face, para que os penetre e os fecunde.

O abandono à Luz, que tem sido longamente comentado pelo Arcanjo ANAEL, deve encontrar, hoje, o seu
espaço de resolução, porque é agora, como lhes foi dito, que retorna a Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste.

O acolhimento da Luz apenas pode ocorrer com o Coração e com o corpo livres da cobiça, da posse, do olhar
só sobre si mesmo, a fim de que desponte o sorriso da Alegria, o sorriso do Serviço, o sorriso da Devoção.

A Luz que vem, e que se revela aos seus olhos e ao seu Coração, é o último espaço de resolução que lhes é
ofertado antes da Advertência.

Resta muito pouco tempo, queridos Filhos da Luz e Sementes de estrelas, para se esclarecerem com vocês
mesmos e com a Luz.

Novamente, ninguém poderá dizer que não sabia.
A probidade e a Verdade dos nossos anúncios são autenticados pela Luz e pelos sinais.

Vocês devem ser capazes, através da Efusão de METATRON em meio ao Sol, de conectar com o seu corpo
de Estado de Ser, pelo Silêncio interior e pelo som da nota “Si”, pela Lemniscata Sagrada, pela frase sagrada

que eu lhes dei na semana passada (ndr: “Eu acolho a Luz Crística na Unidade e na Verdade”).
A Luz é Amor, a Luz que está chegando é Amor e queima o que deve sê-lo.

Vocês não têm que se preocupar com nada além de estar no serviço e no acolhimento.
Eu entendo por acolhimento, acolher cada Irmão e cada Irmã que se apresentar a vocês, assim como disse o

Mestre, “o que vocês fizerem a um de vocês, é a mim que vocês estão fazendo”.
O não julgamento, necessário e indispensável, está hoje no acolhimento, no serviço, na Alegria, no sorriso e na

Vibração.
Não temam, se vocês seguirem isso, a Luz não irá queimá-los e a ilusão não poderá mais atingi-los.

Vocês irão se tornar fortalecidos na Verdade e na Unidade.
Vocês irão se tornar como um sol irradiando A FONTE, o Pai, a Mãe.



Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Através da chegada da Luz Metatrônica em meio ao seu Sol, à sua cabeça e ao seu Coração, a dualidade não
poderá mais coexistir com a Unidade.

A Unidade irá se instalar em cada consciência que se decidir pela Verdade.
A Unidade não poderá se instalar na consciência que mantiver o poder, a manipulação e o não acolhimento do

outro.
O Lorde METATRON em pessoa vem para uma primeira etapa do estabelecimento do Reino da Luz.

Vocês vão acolher, se tal for a sua vontade, na sua dupla Coroa da cabeça e do Coração.
Vocês vão realizar a alquimia para fazer o milagre de uma única coisa, e proclamar que o que está em cima é o

que está embaixo, e que o alto se regozija embaixo enquanto que o que está embaixo se regozija no alto.

Nestes últimos dias e semanas que lhes restam antes da Advertência final, a personalidade deverá
desaparecer e dar lugar à Eternidade.

METATRON, ao abrir as portas da sua prisão, vem dar-lhes o impulso e a revelação disto que vocês São, na
Verdade.

E, na Verdade, vocês são Luz, quer vocês gostem ou não, quer vocês virem as costas a esta Luz, vocês são e
vocês serão e vocês têm sido Luz.

Sejam quais forem o propósito e o caminho que vocês seguirem, nós iremos acompanhá-los pela Eternidade
porque vocês estão marcados com o selo da Luz, com o selo da Eternidade.

Então, não se deixem marcar pelo selo da besta, pela sua própria vontade ou por uma vontade exterior.
Ao afirmarem a sua Unidade, a sua Verdade na Luz de CRISTO, pelo princípio da atração e pela ressonância

da Luz, não há em vocês qualquer tomada pela Sombra.
A Luz vem lhes mostrar, dentro de instantes, isto que ela É, na Verdade.

Vocês fazem parte dela e vocês são esta Luz.
Acolham.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Luz, eu agora vou deixá-los escalar a sétima etapa, o sétimo degrau deste período de
preparação para a Luz Metatrônica, em silêncio, no recolhimento, na intimidade mais absoluta, para terem-se

prontos para a chegada de METATRON às 14h07 (horário francês).
Eu lhes digo, quanto a mim, que eu irei retornar para anunciar-lhes, no dia 22 de setembro, uma semana antes

da minha festa, as Sete novas Etapas para a realização da Luz que precedem a Advertência.
Eu lhes peço também, e penso que o Lorde METATRON em pessoa irá lhes dizer, que cada dia do período

que os separam da minha festa será uma oportunidade para vocês se alinharem à Luz Metatrônica, de
preferência na hora do seu relógio entre 14h00 e 14h30, seja qual for a sua atividade, a sua ocupação.

Isso irá lhes permitir acolher a Luz do máximo solar manifestando-se na sua densidade.
Durante este período e este tempo extremamente curtos de cada dia, vocês irão viver as etapas mais íntimas

da Fusão com a Luz.
Eu voltarei também, em função dos acontecimentos planetários e interiores, no momento que eu desejar dar-

lhes informações mais amplas da Luz, para se ajustarem da melhor forma às reações deste planeta, às
reações da Unidade, e às reações daqueles que estão na dualidade.

Sejam abençoados e acolham profundamente.
Nós iremos cessar a Efusão às 14h00 (horário francês) e vamos dar, em seguida, o lugar para a chegada de

METATRON.
Eu os abençoo.

... Efusão de energia ...

************
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 Questão: você pode nos dar indicações alimentares para os tempos atuais?
O mais importante está ligado à alimentação, atualmente, líquida.

Vocês terão necessidade de absorver cada vez mais água.
Os fenômenos do Fogo que vocês vivem apenas começaram, traduzem realmente o que é chamado,

nas Escrituras, de iniciação pelo Fogo (podem reportar-se ao que viveu Moisés, Elias, Enoque e
tantos outros).

É portanto essencial privilegiar os minerais: suco de frutas, leguminosas, sopas, nem muito quente,
nem muito fria, morna, de preferência.

***

Questão: e sobre os complementos alimentares?
Os complementos alimentares são todos desnaturados durante o seu condicionamento e, sobretudo,

se eles forem de origem biológica.
Os excipientes que são adicionados nos complementos alimentares são corrompidos pelos

fabricantes, voluntariamente, até mesmo e principalmente no bio [orgânico].

As pessoas que consomem complementos alimentares são, de algum modo, alvejadas, porque elas
estão propensas a "se impregnar", então elas são especialmente alvejadas pelos excipientes que

são colocados no interior.

O menor mal está em consumir os alimentos úteis, em especial os sucos obtidos com o extrator,
porque haverá muito poucos resíduos.

O importante é haver poucos resíduos no tubo digestivo, para poder drenar as energias.

O Fogo que vocês vivem é efetivamente o Fogo iniciático, chamado, anteriormente, de Fogo do
Céu.

Evidentemente, o que vocês vivem em seus corpos manifesta-se no nível do cosmos.

Vocês têm, atualmente, a batalha dos Deuses, a batalha dos Gigantes, que é o mesmo combate que
existe no Interior de vocês.

Aqueles, entre vocês, que tiveram a oportunidade de ativar as novas lâmpadas, na sua totalidade,
não serão afetados por esse Fogo, ou de maneira muito menor do que aqueles que não tiverem,

daqui até o final de setembro, ativado a coroa do coração.

Tudo o que é do domínio da personalidade (eu não falo do corpo, mas da personalidade estrita –
emocional, ego), deverá estar estabilizado no final de setembro.
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emocional, ego), deverá estar estabilizado no final de setembro.

***

Questão: não haverá mais possibilidade depois? Está terminado?
Está terminado, no sentido onde não há mais possibilidade de redenção (assim como lhes disse
Miguel em 15 de agosto de 2009), não há mais possibilidade de Ascensão no sentido que vocês

entendem.

Há possibilidade, obviamente, pela Misericórdia da Fonte, de viver em uma dimensão qualificada de
intermediária, que não é a 5ª dimensão, mas que, entretanto, participa ainda de um corpo físico e,

portanto, de dados ligados ao sofrimento.
Enquanto que na Ascensão a noção de sofrimento não pode existir.

Na dimensão das Sementes de estrelas, a Vida é Alegria permanente e eterna, vocês terão acesso
a todos os universos e a todas as dimensões, qualquer que seja a sua origem.

O mais doloroso, para as almas que irão permanecer nesta 3ª dimensão, não se posicionando
claramente na 5ª dimensão, embora estando conectadas, elas terão a queimadura do que não

poderão alcançar, durante um tempo, certamente limitado, que corresponde ao que é anunciado na
Bíblia, pelos mil anos de reinado do anticristo, após o final da chegada da Luz.

Vocês têm a explicação em São João e no Evangelho de Mateus.

Haverá uma misericórdia Divina que irá se instalar, obviamente, até o Anúncio a ser feito por Maria
(esse será o último Anúncio a ser feito à Humanidade).

Há numerosos anúncios que estão em curso.
Há a primeira Advertência.

Haverá a segunda Advertência.
Vocês terão uma parte do “castigo”, que não é uma punição, mas simplesmente destinado a abrir os

olhos daqueles que não querem ver.

Aqueles que puderem ver e aceder à Revelação da Luz poderão, contudo, aceder a mundos não
dissociados, ou seja, em relação direta com a Luz, mas ainda conservando um corpo perecível, o

que não é o caso quando vocês resgatam os domínios de Sementes de estrelas, o corpo de
Eternidade.

O elemento mais importante realizado hoje é o que eu chamaria de alinhamento e de Vibração em
relação com o Fogo do Céu.

O resto deve se fazer também.

Vocês não devem se isolar, se fechar nesta Vibração, mas devem se ativar em suas atividades
habituais, vivendo o que têm que viver.

Quando eu falo de alinhamento, eu quero dizer que, hoje, aqueles que definitivamente acenderam as
12 lâmpadas não têm mais necessidade de viver as Vibrações, mesmo se eles as sentirem sobre

as 12 lâmpadas, mas de se concentrar no aspecto puramente vibratório das 5 chaves Metatrônicas
situadas no nível da cabeça e do coração, que permitem, então, alinhar totalmente o canal mediano

da coluna vertebral e do que denominamos canal do Éter.
É a nova camada, adicionada à sua Sushumna, que lhes permite, literalmente, aceder às outras

dimensões.

***

Questão: qual é a ligação entre as emissões vindas de Antares, de Bételgeuse e de
Ceratus?

Trata-se simplesmente de uma tripla Radiação ligada a fótons de energia extremamente alta,
inexistentes na sua dimensão, que estão além dos raios gama, que são denominados a Luz da 5ª

Dimensão.

Eles são retransmitidos por essas três estrelas, eles são canalizados sobre esta Terra por vocês
mesmos, que participaram dos Casamentos Celestes.

Vocês são portanto os ressonadores cósmicos.

***



Questão: e o fato que Bételgeuse esteja em oposição com Antares...
Permite criar uma interface de ressonância de campos, diretamente ao nível das forças

chamadas «opostas à Luz» que se manifestam a vocês.

***

Questão: e Nibiru e Nemesis que se encontram na trajetória?

O máximo de radiação será emitido de um lado sobre Nibiru e de outro lado, efetivamente, ao nível
da nuvem de Oort, lá onde se encontra Nêmesis, o que permitirá neutralizar totalmente a Anã

Marrom (“Naine Brune”: de acordo com a Wikipédia, não é nem planeta, nem estrela), que é uma
Criação dos Anunnakis.

Isto quer dizer que a Naine Brune foi guiada em meio ao seu sol negro e ela foi colocada em órbita
pelos Anunnakis que lhe permitiram eles mesmos estabilizar as dimensões inferiores que vocês

jamais deveriam ter vivido.

***

Questão: até agora, a Luz “ganhou” em relação às forças da Sombra?
Não poderia ser de outro modo.

As forças que vocês chamam de Sombra, que retornarão à Luz um dia, sempre utilizaram os eventos
cósmicos do sistema solar onde elas se inserem.

Elas dominam as forças de materialização, de concretização e de separação do DNA, de maneira a
criar vidas dissociadas.

Elas participam desse plano por muito longo tempo, não unicamente sobre seu sistema solar, mas
sobre dezenas de sistemas solares.

Entretanto, hoje, a Fonte considerou (e esta é uma decisão que teve lugar há dezenas de milhares
de anos) que a experiência deveria chegar ao fim.

A experiência permite crescer em Luz.

Haverá uma última onda, que vocês chamam Ascensão, que está ligada a essas forças que não
retornarão à Luz e às forças intermediárias que não integraram totalmente a Luz, que poderão voltar

à Luz no prazo de um último ciclo, que se produzirá em espaços extremamente confinados do
universo, a fim de que jamais haja outra semeadura de almas nessas dimensões.

Houve implicação de diferentes povos e de diferentes origens galácticas ao nível das Sementes de
estrelas.

Os tempos os mais antigos, vocês o compreenderam, no seu universo, como na pequena centena
de universos que estiveram em causa no fenômeno de descida para a matriz, refere-se a 80 a 100

universos locais.
Esses universos locais foram isolados pelas forças criadoras e precipitadoras dessas entidades,

que vocês chamam de Lagartos, de Dragões (é a mesma coisa).

O nome escama é empregado na Bíblia, onde é dito pertinentemente que as escamas devem cair.
As escamas correspondem a uma proteção em relação à Luz.

Essas escamas devem cair de forma a deixar a pele receber a Luz.
A pele é o limite que permite densificar, de algum modo, a Luz ou, ao contrário, permitir exteriorizar a

Luz.

O limite de seus veículos físicos, quaisquer que sejam as dimensões, reflete a natureza da
dimensão mesmo naquela que vocês vivem.

Os fenômenos de escamas correspondem à 2ª dimensão, com um máximo de expansão até a 4ª
dimensão.

Vocês são Sementes Estelares.
Vocês conservaram sua Divindade.

Entretanto, aquilo foi um combate efetuado, a cada inicialização de ciclo e a cada encerramento de
ciclo, desde mais de 300.000 anos.

A cada inicialização e a cada término, houve forças que foram associadas, a fim de assegurar que
as almas que estavam aprisionadas em seus corpos não pudessem ser definitivamente separadas



de sua Fonte, o que é, de qualquer modo, impossível.

Toda Consciência criada, mesmo a mais precipitadora conhecida, necessariamente fará retorno à
Luz.

É neste sentido que o Mestre lhes disse para não julgar.
Mesmo e sobretudo os reptilianos.

Eles são dotados de almas, da mesma maneira que vocês, eles foram simplesmente fechados,
através do fenômeno das escamas, no processo de precipitação, a fim de evitar as irradiações da

Luz.
Eles tiveram êxito ao fazê-lo em seus universos, porque as conjunções de Luz, tais como as que

viverão, não existiam naqueles momentos.

Esses povos estavam em harmonia, eles encontraram em sua chegada povos que viviam em
dimensões extremamente elevadas, alguns seres faziam experimentações da encarnação, mas

sempre estando ligados, de maneira consciente, à Fonte, ou seja, eles eram o equivalente a uma 3ª
dimensão, ligados à Fonte de uma 5ª dimensão.

Não pode existir, fora desta dimensão, a noção de conflito ou de combate.

As forças da Luz representam 99,99% do conjunto de criações de multidimensões nos multiversos.
Há portanto uma proporção extremamente frágil de seres que inicializaram essas Criações

separadas da Fonte.
Essas experiências lhes foram possíveis por decisão da própria Fonte e em relação com a Matriz

original que é ligada a Maria.
Foi-lhes possível se manifestarem nesta encarnação, mas vocês ficaram presos pela experiência, o

que não era o caso, antes da vinda desses seres.
Vocês continuariam a manter sua Consciência, mesmo experimentando esse corpo de densidade.

***

Questão: a qual época remonta a chegada desses seres?
Ela remonta precisamente de menos de 323.233 anos.

Vocês não estavam, todos vocês, presentes desde os 6 ciclos.
Alguns seres se juntaram ao ciclo a cada nova onda de encarnação.

A cada “destruição”, ou repolarização, numerosos seres se juntaram a vocês.

Foi necessário bem compreender que se os seres mais elevados não se tivessem se juntado a
vocês nesta densidade, suas almas corriam risco, não ser destruída (o que é impossível), mas de

perpetuar a experiência durante tempos extremamente longos.

As entidades que criaram esta dimensão na qual vocês estão atualmente têm, constantemente,
necessidade de um alimento, este alimento está ligado a todas as emoções.

O combate Sombra/Luz participa, inteiramente, a esta participação nesse mundo.
O que quer dizer, assim como lhes expliquei, há alguns meses, através da noção de relação, que um
Mestre que quer participar da Unidade e que vive os processos transformadores que vocês vivem é
consciente da Luz e da Sombra, mas, entretanto, não pode atribuir olhar, atenção ou Consciência,

mesmo, à Sombra vista.

Os planos e a estruturação desta dimensão fazem com que tudo o que os nutre seja uma capa, que
é uma franja de interferência, tal como o que já expliquei, na qual se cristalizam os pensamentos e

as emoções da Humanidade.

Quando vocês participam das emoções, mesmo ditas positivas, como Amor /atração, o
Amor/possessão ou mesmo o sentido da beleza, vocês vão nutrir esta franja de interferências.

A única maneira de sair é viver a Unidade.
Não há outra alternativa e é talvez delicado para compreender e aceitar que, mesmo estando do

lado bom da barreira, vocês nutrem esse plano, o que era, se vocês quiserem, uma situação
indissolúvel para as forças da Luz e isso nos criou problemas extremamente importantes até há

2.000 anos.

Algumas civilizações se desenvolveram no culto da Beleza, no culto da Verdade, mas, entretanto,
participaram da dissociação de planos, apesar de tudo, simplesmente mantendo esta dualidade.

Esta capa criada de ilusões, eu diria mesmo que a Lei que vocês chamam ação/reação, Lei do



carma, é oriunda do mesmo processo de fabricação.
Sua alma é prisioneira tanto nesse corpo como fora desse corpo.

Você não tem qualquer possibilidade de escapar desta matriz, mesmo se suas ações sejam as mais
nobres possíveis.

Vocês devem aceitar viver a Unidade, uma ligação vibratória ao Cristo em totalidade, para esperar
dali escapar, assim como o realizaram alguns místicos, em todas as correntes tradicionais.

Mas se vocês relacionam isso ao número de almas em encarnação e, ainda mais, ao número de
experiências vividas, vocês aterrissam em uma compreensão que é miserável.

***

Questão: As experiências de expansão de Consciência são do mesmo tipo que as
experiências místicas, uma vez que nos colocam em relação com esta Unidade?

Há numerosos seres que tiveram êxito a abrir o coração.
Alguns desses seres emitiram ensinamentos que foram, todos, oriundos da Lei de ação/reação e da

Lei de Carma.
Eles os encorajavam a fazer o bem, o que é uma Verdade, mas vocês não têm que fazer nem o bem

nem o mal.
Quer vocês façam o bem ou o mal, vocês servem, de todo modo, o princípio da reencarnação.

A única Lei possível para sair dessa dualidade é a Lei da Unidade, ligada à Lei da Ação da Graça,
que é o princípio de Serviço, no sentido desinteressado, chamado na tradição oriental de Karma

Yoga.

***

Questão: qual é o mais importante nesse momento?

Centrar-se na Unidade.
O que eu queria dizer também, em relação a isso, todo ensinamento, qualquer que seja, mesmo o

ensinamento de Cristo, foi falsificado, evidentemente.
Não há outro ensinamento que o ensinamento da Luz, e a Luz não pode se ensinar em palavras, ela

só pode se ensinar através do que vocês vivem.
Ela só pode se ensinar, unicamente através da noção de Serviço.

O Serviço é o que vocês chamariam de Amor incondicional, o que vocês chamariam de estar na
noção da doação de si, do abandono de si.

Portanto, o retorno à Unidade só pode se fazer através do abandono.
Toda dor é resistência a esse abandono, em um ou outro nível.

***

Questão: onde estamos nos processos ascensionais?

O advento da Luz vai criar certo número de sistemas de ressonância, em diferentes pontos de seu
sistema solar, a fim de criar reajustamentos no nível das órbitas planetárias, no nível de seu sol,

certamente, mas sobretudo visando destruir (assim como Miguel o fez e nós mesmos), a franja de
interferências que bloqueia sua liberação.

Isto está totalmente realizado.

***

Questão: Nibiru é uma embarcação metálica?

Essa Embarcação metálica oculta partículas magnéticas.
Trata-se de um óxido ferroso extremamente específico que tem a particularidade de gerar, em torno

de si, um campo de forças extremamente potentes cujo objetivo é, justamente, atrair as almas
presas na matriz.



Eles não têm mesmo necessidade, obviamente, de aterrissar sobre seu planeta, uma vez que os
seres que não terão realizado a Ascensão teriam de ser aspirados, literalmente, por um processo

que é uma caricatura da Ascensão, nessa Embarcação.
As forças de Luz virão para impedir isso.

***

Questão: esses seres serão então transferidos sobre outros universos?
Completamente.

Eles serão transferidos, não pelos Anunnakis, pois não existirão mais, eles serão transferidos por
nós.

Entretanto, ao final de cada ciclo e até o presente, os seres que viviam nesta dimensão densa
vinham, literalmente, colher, de algum modo, as almas que tivessem descido nesta dimensão.
Dezenas de milhares de almas foram assim aprisionadas e transportadas para outros lugares.

O que vocês devem compreender, é que Nibiru gira ao redor de um planeta, de um sol morto
chamado de Nêmesis, que é uma «naine brune» (anã marrom).

Esta “Naine Brune” tem uma duração orbital extremamente longa, ela se desloca de mundo em
mundo, de galáxias em galáxias e não unicamente em sua galáxia.

Nibiru ia, assim, progressivamente e à medida dos tempos, recolher, literalmente, o que foi produzido
nos diferentes sistemas planetários habitados.

***

Questão: então os 80 planetas dissociados se encontram na trajetória de Nibiru?
Completamente.

***

Questão: e o sol negro, onde ele se encontra?
O que vocês chamam de sol negro é o ponto que está ligado, de algum modo, a um buraco negro
que permite, justamente, a esta “Naine Brune” ter sido criada e circular em torno desse buraco

negro.
Corresponde a uma forma de atração que permitiu a Nibiru ser criado.

***

Questão: esse buraco negro está no exterior da Via Láctea?
Completamente.

O ângulo é um ângulo de 60 graus.

Eu repito, há um ângulo de cristalização da Vida, que permite a subida nos planos vibratórios, que é
o ângulo que vocês encontram no alto das pirâmides, que é um ângulo de 51 graus e 30 minutos.

O ângulo que vocês têm, que foi criado pelas Forças ligadas a essas Forças sombrias é um ângulo
falsificado de 60º.

***

Questão: que permite um triângulo equilátero?
Qual é a melhor maneira de preservar uma alma dos mundos de Luz, pelo aprisionamento nos

esquemas de formas?
Recordem-se do que eu disse no mês de maio: Deus é forma, geometria, cor e Luz.

Eu lhes falei do arredondamento, eu lhes falei do quadrado.
O triângulo equilátero, nas Escrituras que vocês chamam de Anais Akáshicos, representa o

fechamento dentro de uma situação cármica.



***

Questão: os triângulos ligados à Civilização dos Triângulos não são então equiláteros?
Não, eles estão numa proporção 2/3, 1/3.

2/3 na base e 1/3 na altura (nota: 120º + 30º + 30º).
A civilização dos triângulos, ligada à 24ª dimensão, precede a civilização que eu chamaria as Rodas

nas Rodas, ligada diretamente aos Hayoth Ha Kodesh ou Quatro Vivos.
Por outro lado, há um símbolo maravilhoso que ilustra a encarnação nesta matéria e o fechamento

na matéria, que é o triângulo e o Selo de Salomão.
O fato de ter dois triângulos permite neutralizar a espiral encarnante: 60, 60, mas nos dois sentidos,
permite limitar o efeito e encontrar a porta do coração, que permite evitar os movimentos de subida

e descida incessantes que vocês fazem.

***

Questão: o cruzamento desses triângulos é então uma forma hexagonal?
 

A forma hexagonal é o símbolo da Luz liberada do fechamento.

***

Questão: gostaria de saber como se articulam as linhagens e as dimensões?
As linhagens estão presentes nesta dimensão.

Elas estão, também, presentes em vocês.
Hoje, elas se revelam em vocês, mesmo nesta dimensão.

Numa linhagem existem, evidentemente, múltiplas dimensões.

Um ser que vocês conhecem como Orionis pertence à 18ª dimensão.
Existem linhagens de Órion.

As linhagens correspondem à suas filiações de suas Sementes de estrelas, mas que estão
presentes, obviamente, devido à não separação das dimensões, em todas as dimensões.

Vocês podem experimentar a Vida, independentemente de suas linhagens, sobre múltiplas
dimensões.

Isto foi exprimido pela possibilidade vibratória que vocês terão de viver em um veículo de Estado de
Ser que pertence a múltiplas dimensões possíveis.

***

Questão: nós temos então sistematicamente 4 linhagens, ligadas aos 4 elementos?
Sempre.

Ligadas aos 4 elementos, em relação com os Quatro Vivos.
Tudo funciona, pelo princípio ascendente e descendente, de acordo com os mesmos números e

cifras.

Às vezes, há constelações ligadas a estrelas que estão em vários elementos.
Há, em geral, linhagens equilibradas em relação aos 4 elementos e, às vezes, uma predominância,

ao nível das linhagens, segundo certos elementos.

***

Questão: no momento da ascensão, nós nos juntaremos a uma linhagem, mais
especificamente?

Vocês podem ir onde vocês quiserem, não há limite.
Vocês estão simplesmente limitados pela esfera de experiências que vocês querem viver, ligada a
uma dada dimensão, sabendo que esta dada dimensão não pode estar, em nenhum caso, cortada



de outras dimensões.
A única dimensão cortada é a sua.

***

Questão: como podemos conhecer nossas linhagens?
Vocês não têm que conhecer, elas se manifestam a vocês, no momento dado, senão isto seria

apenas curiosidade intelectual.

As linhagens representam as Vibrações, as fusões, para além mesmo de se conhecer os nomes.
Há um processo de integração, pelas Rodas nas Rodas ligadas aos Hayoth Ha Kodesh e ao

arquétipo dos elementos ligados a suas próprias linhagens.
Isto corresponde a iniciações extremamente precisas que, de acordo com o caso, podem revelar-se

no início do caminho, ou no extremo final do caminho.

***

Questão: como saber se a fonte de uma canalização é fundada?
Existem atualmente muitas, muito numerosas formas de canalização, para não dizer de outro modo,

ligadas a entidades do baixo astral.

Vocês devem bem compreender que 95% dos canais apresentados à superfície desta terra não são
mais que manipulação do baixo astral.

As palavras são ensinamentos, mas não são Vibração.

Numerosas palavras, e vou mesmo até dizer que numerosos ensinamentos, completamente
verdadeiros, não servem à Luz.

A Sombra passou o Mestre na arte de se nutrir e de transformar todo evento, na superfície desta
Terra, para convertê-lo a seu proveito.

Do mesmo modo que um canal se recomenda de uma entidade como o Cristo ou Maria não está, em
90% dos casos, absolutamente em contato com Cristo ou Maria.

Enquanto que um número bem mais importante de seres humanos recebe informações diretas de
Maria ou de Cristo, mas são incapazes de colocar um nome acima.

A Vibração é o aspecto essencial.
As palavras sem Vibração não são Vibração.

As palavras bonitas, em sua linguagem, evocam o poder da imaginação, mesmo de visualização,
apenas se referem a visões astrais.

Os mundos de Luz apenas podem ser percebidos através de formas simples e de Luz simples.

A partir do momento em que se constrói uma visão que participa de um cenário e de frases muito
construídas, vocês podem estar absolutamente certos de que se trata de esfera astral.

Esta esfera astral é entretanto necessária.

A Vibração é o que lhes permite determinar a Verdade de uma canalização ou, mesmo, do que é
dito.

Há seres que têm a língua frouxa, o que isto quer dizer?
Se vocês prestam atenção à sua maneira de falar, vocês vão perceber que sua voz é dupla.

Do mesmo modo que a inversão de sons corresponde à inversão do que há nesta densidade, é
suficiente inverter uma voz, com seus meios técnicos, para vocês se aperceberem da Verdade de

uma voz ou de sua ausência de Verdade.
É tão simples assim.

Vocês gravam uma voz, voltam-na e, escutando a voz, há uma voz, ou há várias vozes.
Todos os seres que não experimentam a Verdade falam a dupla linguagem e isto é audível, no

sentido habitual, a partir do momento em que sua clariaudiência se desenvolve, mas também, de
maneira muito técnica, invertendo.

***



Questão: a que corresponde o assobio (apito) ouvido do lado direito?
Trata-se de um processo ligado a um fenômeno de “walk-in”.

Os “walk-in” são seres que, a um dado momento, tomam um corpo e, eles, não estão invertidos.
Eles são, no limite, se vocês quiserem, um som que é ouvido, de maneira privilegiada, no ouvido

direito.
A inversão do som no ouvido direito corresponde a um processo de Luz um pouco mais

restabelecido.

***

Questão: nas informações transmitidas, quais são suas precauções prioritárias?
A precaução a mais importante é respeitar o período de alinhamento de 30 minutos que lhes foi

atribuído.
É importante vibrar as sílabas sagradas várias vezes por dia.

Eu não lhes peço de fazer isso inúmeras horas mas, não será mais do que algumas vezes, a fim de
recolocar em Vibração a coroa do coração e a coroa da cabeça, de maneira cantada.

Os 5 sons podem ser dissociados, ou ligados, compete a vocês fazerem sua experiência.

O mais importante é permanecerem alinhados.
Se o alinhamento lhes é difícil em uma casa, aproveite a vibração das árvores.

Alguns têm necessidade de água, mas as árvores são o que lhes permitirá canalizar mais facilmente
possível os raios de Luz que chegam sobre a Terra atualmente.

Experimentem também, se lhes for possível, se conectarem vibratória e visualmente e pelo coração
com a radiação Metatrônica vinda de Bételgeuse.

***

Questão: nesta inversão de notas, não encontramos o FA e o SOL, são ligados a Lúcifer?
Exatamente.

Foi-lhes falado da falsificação da Luz.
Eu lhes recordo que a denominação das notas em francês não é a mesma que em outras línguas.

Isto não é por acaso, tampouco.
A língua francesa ilustra melhor o que vocês chamam de língua dos pássaros.

***

Questão: o nome de família é importante?
Vocês são portadores de uma Vibração.

Os nomes de família foram um fechamento.
O nome que vocês usam, no nível familiar, não é liberação, mas fechamento.

Somente seu prenome está ligado, realmente, à sua origem estelar.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los e sobretudo de ver que temos ainda uma nova pessoa com
vocês. 
Então eu lhes apresento todas minhas bênçãos. 
Recebam ainda uma vez todo meu Amor, minhas bênçãos e toda minha atenção.

Questão: onde estão, globalmente os processos coletivos?

Então, assim como lhes definiu Arcanjo São Miguel em pessoa, há certo número de radiações extremamente precisas, que são
transmitidas ao conjunto do planeta e aos seres humanos, que são capazes de recolher essas energias ao nível de diferentes centros
de energia de seus corpos e de seus corpos sutis. 

O objetivo de tudo isso, obviamente, é de desencadear um processo de despertar da consciência e, literalmente, de Ascensão, é a
palavra que vocês escolheram, desde já muito numerosos anos. 
Vocês sabem que preferimos, nós, falar de translação dimensional. 

Mas se eu posso fazer um paralelo com o que vocês chamam de Escrituras (em particular, São João, ou ainda inúmeras profecias que
foram emitidas na superfície desse planeta), o que vem para vocês é verdadeiramente o que eu poderia chamar, na ocasião desta
translação dimensional, um processo de Ressurreição de sua Divindade, literalmente. 

Então, obviamente, esse processo está aberto, eu diria, a toda consciência humana, mas, evidente e infelizmente, não é a totalidade
da Humanidade que aceitará fazer essa viagem. 
Isso, por razões que são diversas e variadas. 

Então, em que momento do processo vocês estão? 
Vocês estão num momento em que, como lhes disse ultimamente o Arcanjo São Miguel, vocês chegaram ao extremo limite do que este
planeta pode suportar ao nível da involução, em particular, ao nível daqueles que tiram os cordões, se vocês querem, de suas
marionetes, que eu chamo de os homens de poderes. 

Então, é uma luta, eu diria, que não é um combate no sentido que vocês entendem, mas uma luta de velocidade, literalmente, entre a
capacidade das energias que lhes são irradiadas e o despertar de consciência que resulta, e de outro lado, de forças que puxam para
mais atração para a densidade, para o medo. 

É um combate, literalmente, entre a Alegria e o medo. 
Então, obviamente, o ser humano, em sua individualidade, vai também exprimir inteiramente esta forma de luta entre a Alegria e o
medo. 

E é nesse sentido que, durante minha última vinda, eu falei de delírios (yoyotage de touffe). 
Isto quer dizer que muitos seres humanos, mesmo entre os despertos (eu entendo por despertos aqueles que receberam a energia
pelos chacras superiores), mas que não estão realizados, no sentido que vocês o entendem. 
Estar realizado, é ser capaz de ter feito descer essas energias ao nível do coração, certamente. 
Eu não falo mesmo mais de energias do Kundalini, porque, aí, é outro debate. 

O mais importante hoje é irradiar a partir do coração e, portanto, irradiar a Luz, como disse Miguel, a partir do coração. 

Então, é necessário bem compreender que, enquanto o homem oscilar entre sua cabeça e seu coração, ele vai se encontrar em
situações mentais e emocionais, ou mesmo corporais, bastante delicadas. 

O problema é diferente para aqueles que ainda não despertaram, que ainda não receberam esse triplo feixe de consciência ao nível da
cabeça ou diretamente no coração. 
Para estes, as coisas são um pouco diferentes, porque eles estão em atraso, em algum lugar, mas eles não estão condenados a não
viver a translação dimensional. 
O processo é um pouco mais complexo que isso. 

Então, hoje, entre todos os despertos, há muitos delírios, bastante gente que vive, ao mesmo tempo, fenômenos novos ao nível
espiritual, mas também fenômenos de atração em relação à segurança do passado. 

Arcanjo Anael lhes falou bastante da relação, do abandono, da comunicação e de tudo isso. 
Foi intencional. 
Ele os preparou, de algum modo, para viver o que vocês vivem agora. 

Eu devo precisar que, quanto mais vocês se aproximarem do prazo do final dos Casamentos Celestes de Miguel, para a festa do
Arcanjo ou dos Arcanjos, que é em 29 de setembro de seu ano, mais vocês vão assistir a modificações de humor, e não unicamente
em sua individualidade, mas também no conjunto da coletividade humana e também da atividade planetária. 

O.M. AÏVANHOV - 29 de agosto de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Muitas coisas ligadas à Luz provocam reações sobre a Terra, certamente. 
Os delírios que vocês têm no interior de sua consciência são também os mesmos que aqueles existentes entre o Céu e a Terra, sobre
a Terra e no Céu. 

Questão: pareceria que Nibiru foi desviado. Isso vai deixar mais lugar à Luz sobre a Terra e diminuir os impactos físicos e
outros?

Os impactos geomagnéticos foram limitados, de maneira extremamente potente, em especial dos sismos, dos maremotos e de outros
acontecimentos muito desagradáveis para o planeta e seus habitantes. 
Esta, é uma primeira etapa. 

É o que foi realizado pela Confederação Intergaláctica, pelas embarcações de Maria e pelas embarcações dos comandos da Frota
Intergaláctica. 
É um fenômeno que assinala, assim como lhes é dito incansavelmente, a vitória da Luz sobre a Sombra. 
Mas isto, é o que aconteceu no Céu. 
Não é ainda o que aconteceu sobre a Terra. 
Há um adiamento (delay) que se manifesta para o que vocês vão viver durante este período extremamente particular de seu mês de
setembro. 
Os fenômenos de desconstrução vão tomar sua plena retransmissão. 

Miguel lhes disse que muitas coisas iriam mudar durante o verão (inverno no hemisfério sul). 
Vocês estão ainda durante esse período e, até 22 de setembro, e uma semana antes da festa do Arcanjo Miguel, muitas coisas vão
acontecer. 
As coisas vão se acelerar em vocês, em torno de vocês, e no exterior de vocês, por toda parte sobre o planeta. 

É necessário manter o bom senso, eu diria, e manter o alinhamento com a energia que vocês recebem cada dia. 
Aí se encontra a garantia de seu estado vibratório, de seu estado psíquico, de seu estado emocional, com relação ao que vem. 

Agora, tudo o que vem é apenas a resultante, se vocês querem, do que se passa em vocês interiormente, e o que se passou também,
em sua dimensão, no nível da região que está ao redor de seu sol, no que vocês chamam de sistema solar interior. 

Questão: onde estão suas intervenções na Luz?

As únicas coisas que existem realmente é que nós fazemos um trabalho lá em cima, múltiplo. 
Esse trabalho é de duas naturezas: primeiro, há irradiações da Luz que lhes chegam. 
Há as chaves Metatrônicas que lhes foram impulsionadas e foi necessário canalizá-las, nós também, a nosso turno, isso, é a primeira
coisa. 

Há a radiação do Ultravioleta, que é a radiação de Miguel passando pelo Sol. 
Há a radiação de Alcyone, que é seu alinhamento futuro com o centro da galáxia. 
E há o Espírito Santo, retransmitido pelas embarcações de Maria, diretamente a partir de Sirius. 
Isto é extremamente importante. 

De outro lado, nós temos nossa ação, também, com relação a esses cometas que varrem literalmente todo o espaço de seu sol
interior, agora. 
Temos muito a fazer. 

O sol foi, muito numerosas vezes, (mas isso acontece frequentemente, mas, lá, de maneira muito importante) golpeado por cometas
maciços. 
Temos portanto um trabalho enorme para estabilizar, literalmente, a irradiação desse sol. 
E é a mesma coisa em vocês. 
Dizem-lhes que o que vocês observam no sol, é o que se passa em vocês, é a mesma coisa. 
Vocês são golpeados por muitas coisas, atualmente. 

Tudo o que vocês têm como imagens, sem exceção, sem qualquer exceção, são todas traficadas. 
Tudo é maquiado, tudo é transformado, de maneira a que vocês não saibam, até o último minuto, o que vem. 
E tudo será feito para suprimir a informação, de uma maneira ou de outra. 

Questão: é também ocultado por você, para evitar que certas informações sejam divulgadas muito cedo?

Não, não por nós. 
Nossas intervenções são visíveis, já, desde muito longo tempo, exceto que, agora, nós somos milhares, dezenas de milhares de
embarcações em seu espaço, tentando canalizar tudo o que chega. 
E, isso, eles não podem esconder, são obrigados a maquiar. 

Há muito numerosas presenças, já, de embarcações desde o tempo em que, como dizer..., esses satélites eram colocados.

Questão: as imagens do que se assemelhariam às doze embarcações de Maria são igualmente uma falsificação?

Não, de forma alguma.
E não havia doze, de início. 
Há doze visíveis, mas há muito mais. 
Elas são repartidas em círculos concêntricos criando um campo eletromagnético extremamente importante em torno de seu sol,
porque, senão, ele teria já simplesmente explodido. 

Questão: se todas as fotos são falsas, como separar as coisas?

De nada serve olhar isso. 
Obviamente, serão elementos importantes para aqueles que duvidam. 
Aqueles que duvidam, veem bem que há algo que não é normal, mesmo se preferem dizer que é outra coisa que não as embarcações. 



A própria ciência vai talvez empregar palavras diferentes mas, entretanto, há, contentem-se disso, manipulações que são feitas sobre
as imagens da Luz, porque antes de serem embarcações, é a Luz. 

Vocês entraram, e eu creio que, nós lhes dissemos inúmeras vezes, nos tempos extremamente reduzidos. 
Há uma coisa que é capital hoje, para todos e cada um, que é a subida vibratória. 
Sua vibração é a capacidade que vocês têm de subir a vibração e a garantia de sua capacidade futura de realizar a translação
dimensional. 
É o que está se fazendo e o que vocês vivem com os Casamentos Celestes, para a maior parte de vocês. 
Agora não há outras preconizações. 
Chegará o que deve chegar. 
O que fizemos progressivamente e à medida dos dias. 

Existe uma lei da qual nós falamos muito longamente, e Anael lhes falou também muito longamente, que é o princípio de atração e de
ressonância. 

A Humanidade, em sua totalidade, fez ressoar os princípios de poder, no extremo das possibilidades, os princípios de falsidade, como
se disse, já, falsificações de muitas coisas, assim como foi dito durante sua última sessão de estágio. 
Tudo isso não é sem consequência ao nível do universo. 

Tivemos êxito a eliminar, de maneira temporária, uma ameaça importante mas não é menos verdadeiro que outras coisas vão se
manifestar e não contem comigo para lhes dizer o que vai acontecer, porque é ajustável, agora, de minuto a minuto e não mais a cada
dia. 
Tudo isso é ajustável em função da capacidade dos seres humanos de vibrar cada vez mais de acordo com os horários que lhes foram
dados.
Aí está sua única esperança, e oportunidade, de limitar, pelos fenômenos de elevação vibratória, certo número de elementos. 
Compreendam bem que não somos nós, quaisquer que sejam nossas dimensões, que fazemos com que certas coisas cheguem. 
Bem ao contrário. 
Mas há coisas que são apenas em função de vocês, na totalidade, e não individualmente. 
Retenham isso. 
O mais importante é a subida vibratória. 

Portanto, é necessário, literalmente, cultivar a vibração. 
Quer seja ela no coração, na cabeça, ou no corpo. 
A vibração é sua capacidade, pela consciência, para criar seu próprio nível vibratório, com nossa ajuda essencial e capital, para vocês
e para o planeta. 
Creio, aliás, que muito proximamente, o Arcanjo Miguel, talvez não esta noite, intervirá bem antes da última semana de setembro para
insistir sobre esse ponto. 
É essencial e capital. 

Eu lhes repito, ainda uma vez, que nós necessitamos de vocês.

Questão: como facilitar o melhor possível essa subida vibratória?

No momento em que sente as energias, quer seja durante as frações horárias dadas, ou nos momentos em que meditam, ou
momentos em que vocês estão na natureza, a partir do momento em que as percepções energéticas, vibratórias, apareçam,
concentrem-se nelas a fim de fazê-las crescer. 
Não há outro modo, eu creio que Miguel foi bem claro sobre isso, através da radiação de energia que vocês recebem vocês vão
literalmente irradiar esta energia, não unicamente para vocês, mas em todo seu ambiente. 
É capital. 
Eu falo de todas as vibrações do conjunto de células de seus corpos. 

Evidentemente, se vocês têm a possibilidade de vibrá-la diretamente no coração, faça-o. 
Mas se não está ainda no coração de maneira formal, ou se está na escala do corpo inteiro, ou sobre um chacra, sirvam-se desta
vibração porque não é a vibração de seu chacra, é a vibração de interação de seu chacra com a tripla radiação que é importante
compreender. 

Portanto, se vocês amplificam a vibração, não é a vibração de seu chacra que vão amplificar. 
Vocês vão amplificar a recepção da tripla radiação. 
Qualquer que seja o chacra, superior ou inferior. 

Eu explico: imaginem, por exemplo, que vocês tenham uma emoção que lhes torce as tripas, como vocês dizem, vocês sentem algo,
uma dor, mesmo se não saibam qual é o chacra. 
Imaginemos que vocês vão manipular um chacra que esteja amarrado. 
Devido à presença da radiação, da tripla radiação, esta energia está presente por toda parte, mesmo nos lugares de atrito. 
E qual é seu papel? 
É o de descristalizar. 
Quer dizer, que o lugar que lhes faz mal, por exemplo, se vocês colocam sua consciência acima e se vocês colocam toda sua
consciência acima, vocês vão atrair esta tripla radiação e será ela que vai aparecer, não é o bloqueio que vai se amplificar.
Compreendem o que eu quero dizer?

Questão: se esta energia vem impactar um chacra aberto, não corre o risco de super ativá-lo? 

Ela vai super ativá-lo, mas se vocês colocarem sua consciência acima, a energia da tripla irradiação vai se difundir, ela vai irradiar. 
É diferente delirar sem estar aberto de delirar estando aberto.

Questão: é por conseguinte no caso em que não há abertura que o efeito desta energia poderia provocar atritos? 

Completamente.

Questão: e então, se está aberto, não é uma preocupação?



Não completamente. 
O mais importante, evidentemente, é o trabalho interior. 
Mas vocês sabem que o exterior, é o interior. 
É a mesma coisa. 

Não há confirmação mas, para a maior parte de seres humanos, mesmo despertos e acordados, o mais importante é que se separem
de qualquer informação exterior, mais que nunca. 
Quanto mais passarem os dias, mais coisas estranhas, em sua linguagem, vão acontecer. 
Então, centrem-se em seu ser interior, ou em sua relação uns com os outros, e na Alegria. 

A Alegria é um meio de atrair a radiação. 
O medo é um meio de fazer fugir a radiação. 

Tudo o que eleve a vibração é sugerido. 
Se, para você, é jogar cartas, como dizem, então, jogue cartas. 
Se, para você, é importante ir ao cinema, então, vá ao cinema. 
Mas não vá ver filmes que fazem medo, certamente. 
O importante é liberar as cristalizações em vocês, as contrariedades, a fim de que seus centros de energia possam acolher totalmente
o que é. 

Nós temos necessidade, também, de certas estruturas, aqui em baixo. 
Nós chamamos estruturas inferiores, não mais de canais, mas de retransmissores da vibração. 

Os retransmissores de vibração são seres que, nas semanas que vêm, serão capazes de irradiar o Fogo sobre distâncias
consideráveis. 
Não é mais uma ancoragem da Luz ou uma irradiação ou efusão da Luz, no ambiente. 
É um papel que demanda uma energia muito mais importante que está diretamente ligada ao Fogo. 

O Fogo do Amor, o fogo da vibração do Espírito Santo, deve se irradiar agora com força e potência, para poder começar a limpar, e
não unicamente em torno de si ou em si, mas dentro dessas estruturas, sobre distâncias consideráveis. 
E isso necessita, eu diria, uma aclimatação e um ajustamento dessas estruturas. 
Eu falo de estruturas no interior do humano, que são estruturas vibratórias, que estão presentes em diferentes lugares. 

Questão: eu sonhei com 4 velhos. É para mim o momento de conhecer minhas linhagens?

A partir do momento em que há 4 entidades, isso remete inexoravelmente aos 4 elementos ou ao que vocês chamam de 4 linhagens. 
Portanto, há algo ao nível vibratório que se aproxima. 

Não está ainda individualizado na forma, pois são velhos e, efetivamente, os velhos, no plano vibratório, são os arquétipos de tudo,
mas, em algum lugar, há alguma coisa que se aproxima, efetivamente. 

Questão: eu poderia conhecer, precisamente, essas 4 linhagens?

Não cabe a mim, e eu creio que alguém o disse já. 
Os Arcanjos lhes disseram que as linhagens se revelam no momento oportuno. 
O momento é quase oportuno. 
Se elas se revelam, é que elas têm uma eficiência energética. 
Se eu lhes revelo, isto se tornará um processo mental. 

Questão: os exercícios que faziam, em sua vida, aos Bonfins, continuam atuais?

Eu já respondi a esta questão. 
Mas eu posso respondê-la de novo. 

As adorações do sol, a dança, o paneuritmo, tal como eu os ensinei, obviamente, são sempre válidos, mas hoje, vocês têm meios
vibratórios até mesmo muito mais diretos, que não existiam na minha época, e estão à sua disposição. 

Vocês têm o maravilhoso ensinamento do exercício do Coração de Mestre Ram, que é certamente a coisa mais importante hoje a
realizar. 

Eu não falo mesmo dos cristais. 

É necessário bem compreender que os tempos mudam, que nada é imutável nesse mundo, que os ensinamentos e a pessoas não têm
que estar congelados nos dogmas. 
É assim que se torna uma religião. 
Eu tudo fiz para evitar isso. 
Quando há religião, há uma tomada de poder. 
E aí, mais poder necessita congelar e fixar nos dogmas. 
E o dogma, é o inverso da liberdade.

Questão: como saber, para aqueles que permanecem ainda na 3D, que uma pessoa realmente ascendeu sem seu corpo?

Nós também já respondemos a esta questão. 
Na medida em que os planos astrais não mais existem, as pessoas que descem hoje, seja se precipitando para se reencarnar nesta
densidade, seja estando estocadas nos espaços intermediários, dado que não têm mais que se reencarnar, enquanto o destino desta
Terra não for regulado. 

A 5D não estando ainda atualizada, na totalidade e em Verdade, as pessoas não podem ali estar, certamente. 

Questão: a partir de quando a 5D será acessível, atualizada?

Entre 29 de setembro e a fase final.



Entre 29 de setembro e a fase final.

Questão: as chamas gêmeas têm um trabalho mútuo específico a fazer hoje?

Sim, liberar-se. 
Liberar-se não é trabalhar. 
As chamas gêmeas têm a tendência a querer se colar, mas as chamas gêmeas, vocês as têm plenas. 

Então, projetar seus desejos sexuais ou sensuais através das chamas gêmeas, não serve estritamente a nada. 

E por que vocês querem ligar os seres, enquanto que nós fazemos tudo para libertá-los? 
Por que vocês querem, deste modo, fechar uns e outros, ainda, nos novos padrões de comportamento? 
É uma heresia. 

Cada consciência é uma e indivisível. 
Mesmo se elas são nascidas do que vocês chamam um ovo cósmico idêntico, esta é a origem, mas não é a finalidade.

Questão: Quando é feita menção da Consciência do Pai, como um muçulmano, um budista, um hindu, pode realmente
apreender do que se trata?

Parece-me que o Pai é uma tradução em todas as tradições. 
Então, que o chame Abba, que o chame de outro nome... 
Não me diga que a palavra Pai não existe em árabe, é o que esse truque? 
O Pai, tal como é nomeado, a Fonte Una, Pai/Mãe ou o Pai ou a Mãe, existe, parece-me, em todas as línguas do planeta. 

Assim, em hindu, há Abba ou Ma. 

Então, é exatamente a mesma coisa, não vejo onde está ... porque a pessoa que colocou a pergunta tem um preconceito, em relação à
noção de Pai, tal como foi chamado nas igrejas católicas. 
É simplesmente esta, a questão. 

Questão: por que essa noção Pai/Mãe, nos vem para manter a noção de Pai?

Quem disse que deixamos, ao contrário, o Pai é único? 
Tentamos a todo custo entregá-los ao Pai/Mãe. 

Então, é necessário perguntar àquele que se chama Satã. 
Ele quis reinar sem deixar trabalhar a parte feminina e vocês têm o mundo no qual vocês vivem. 
Um mundo da razão, da força, do poder, da ausência de sensibilidade, da apropriação e não da doação.

É assim, a masculinidade, quando não é equilibrada pela feminilidade, quando o Pai não está equilibrado pela Mãe. 

Questão: como se explica a diferença entre a advertência e o anúncio de Maria?

Isto, é ainda uma terminologia cristã. 
Falou-se do anúncio feito por Maria. 
O anúncio era algo de extrema importância. 
É o momento em que Maria se exprimirá, coletiva e individualmente, a todo ser humano que a reconhecerá como sua Mãe, mesmo se
diz: «não é verdade», porque é uma reconexão vibratória que ela fará. 

Quaisquer que sejam as palavras que ela pronunciar, naquele momento, todo ser humano sobre o planeta, quer seja muçulmano,
Zoroastro, budista, ateu, quaisquer que sejam seus estados, reconhecerá a vibração de sua Mãe. 

Aí está, é o anúncio feito por Maria. 
A advertência não é dada por Maria, a princípio. 
A advertência é dada pelo Céu, o que não é completamente a mesma coisa. 
Maria nunca pune. 
A Divina Mãe não pode punir ou advertir, ela pode apenas consolar e amar. 

Portanto, é preciso que vocês tirem da cabeça que alguém vai puni-los. 
Ninguém pune. 
E sobretudo a Fonte Pai/Mãe, e sobretudo nós, os 24 Anciões, e sobretudo os Arcanjos. 

Nós fazemos o máximo para evitar que o Céu lhes caia sobre a cabeça. 
Está claro? 

Então, o que eu quero dizer, é que há uma advertência que está ligada à atração e à ressonância da estupidez do ser humano,
simplesmente. 
Mas que não é a advertência de Maria. 

Questão: Anael disse que o ideal seria que consumíssemos frutas e legumes cultivados a mais de 50cm do solo. Ora, isso
não é cultivado em alguns países.

Os legumes são uniformemente distribuídos na superfície do planeta, salvo junto aos esquimós onde há gelo, isso não pode ser
cultivado. 
Portanto, independentemente disso, há modos de cultivar as hortaliças, mesmo na Terra, através do que vocês chamam de estufa,
não? 
E bem, nesses momentos, só lhes resta importar as frutas. 

Questão: com os movimentos cósmicos, não há mudança fundamental na astrologia, incluindo sideral? 

E por que? 



Vocês viram planetas que mudaram de órbita no momento? 
Absolutamente não, os planetas têm sido golpeados, eu creio que já falei sobre isso. 
Há modificações que não são modificações de órbita, nem de lugar, eu diria, Deus, obrigado. 

Mas, entretanto, ainda não aconteceu, mesmo se há, como já disse, planetas que balançam seus corpos. 
Mas eles não mudaram de órbita. 

Eu lhes recordo que há muito longo tempo, havia Sereti, que veio lhes fazer visita, que lhes disse que Mercúrio deveria ser reabsorvido
pelo sol e que a partir daquele momento, as órbitas mudariam mas, para o momento, parece-me que tudo está ainda no lugar.

Questão: é certo que Maria Madalena foi a companheira de Cristo?

A companheira? 
Mas foi sua mulher. 
Tiveram vários filhos.

Questão: no que se vive nesse momento, isto tem uma importância específica?

Não. 
A única importância é a vibração. 
Cristo não está aí ainda. 
Portanto, eu não vejo relação.

Questão: como se desencadeia, no corpo físico, o fenômeno do câncer. Está vinculado a uma incompatibilidade com a
vontade da alma?

Jamais, não está jamais ligado a uma problemática de incompatibilidade entre o corpo e a alma. 
O câncer nasceu ao nível do corpo e do casulo de Luz astral. 
Ele é a conjunção de um fator, ligado às emoções repelidas sobre as quais vão se transplantar modificações importantes de sua
alimentação pela introdução de pesticidas e de poluentes. 

O câncer não existia antes da era industrial. 
Eu não digo que existia menos, eu digo, ele não existia. 
Era algo excepcional. 

E vocês têm a imagem de uma sociedade maravilhosa que desencadeia doenças para poder curá-la depois. 
Isto se chama negócios. 
Basicamente, o ser humano, com suas emoções e seus conflitos, tem um sistema imunológico que é assim feito, que não poderia
jamais desenvolver o câncer.

Questão: por que períodos de subida vibratória podem levar, paradoxalmente, a uma necessidade de enraizamento físico
mais importante?

São simplesmente os últimos medos do corpo que têm medo de desaparecer. 
Isto se superará por si, pela geração cada vez maior de vibração.

Questão: a carne é desaconselhada para a elevação das taxas vibratórias? 

A carne não é muito indicada, certamente, ela os sobrecarrega, mas, entretanto, há seres que chegam a suportar muito mais facilmente
que outros. 
É evidente que o ideal, como lhes disse o Arcanjo Anael, eu creio, é ingerir líquidos, porque assim, vocês não têm qualquer esforço de
digestão. 

Mas é preciso bem compreender que há seres humanos que têm necessidade de alimentos sólidos, porque eles têm fragilidades
intestinais e precisam de fibras, ou em todo caso, de alimentos sólidos. 

Mas de uma maneira geral, efetivamente, se vocês constatam que absorvem nutrientes líquidos, não têm mais qualquer esforço de
digestão e, portanto, vocês estão ainda mais disponíveis para a vibração.

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos.

Então, caros amigos, eu vou lhes trazer todas minhas bênçãos e todos meus agradecimentos. 
Eu lhes digo até muito em breve, e recebam todo meu Amor e 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.
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INFORMAÇÕES PARA A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO

DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los, e eu lhes transmito de início todo meu Amor, todas minhas
saudações. 

Eu venho, sobretudo, porque vocês estão na metade do mês de setembro de seu ano, que é o mês que eu anunciei como aquele que
iria mostrar os «delírios» (yoyotages de la touffe). 

Vocês constatam, por todo o planeta, que o mundo está perdendo a razão, totalmente, não é? 
Então, eu tenho a precisar que o que eu disse, há um pouco mais de um mês, é amplamente superado pelas previsões as mais felizes
ou as mais sombrias, isso depende do ponto de vista no qual vocês se colocam, evidentemente. 

Então, a humanidade entrou em um período que eu qualificaria de histórico e memorável quanto à possibilidade de seu despertar ou de
sua destruição total. 

Obviamente, como o sabem, as forças opostas à Luz tentam impor-lhes algo bastante terrível, e, evidentemente, numerosos canais, por
intermédio de entidades que passam através deles, decidiram, se vocês querem, informar à humanidade que, jamais, a Luz deixaria
fazer isso.

Essa é uma evidência e, nesse sentido, somos obrigados a modificar, eu diria, as influências das vibrações e da consciência que
transmitimos à Terra. 
Há, nesse momento mesmo, uma acentuação da elevação vibratória do nível planetário e do conjunto de seu sistema solar. 

Nós somos obrigados a agir, eu diria, na precipitação, para evitar que coisas demasiado desagradáveis ocorram. 

Então, vocês constatarão, progressivamente e à medida dos dias que vêm, e das semanas que vêm, algumas poucas semanas que
vêm, que as coisas vão levá-los num turbilhão, ao mesmo tempo emocional, ao mesmo tempo relativo a acontecimentos, que vão tomar
proporções hollywoodianas, como dizem. 

Então, obviamente, isto não era uma encenação, não é?, vocês compreendem. 
Mas é a reação em relação com os níveis de consciência e de vibração que nós lhes transmitimos. 
É extremamente importante compreender. 

Muitas coisas ligadas à Luz provocam um verdadeiro pânico, não na humanidade, mas, antes, naqueles que queriam impor algumas de
suas dominações. 

Obviamente, a época se presta à cessação desta dominação, mas o ser humano é, infelizmente, em sua maioria, uma manada, como
vocês sabem, quer dizer, seres que não veem mais longe do que a ponta de seu nariz e que não querem ver o que acontece, tanto no
Céu como na Terra e eles são o problema o mais crucial, eu diria, na história que vocês vivem atualmente. 

E, para simplificar, porque não vale a pena entrar em detalhes que seriam um pouco confusos, eu diria, e é importante compreender
que mais de 80% de sua humanidade apenas quer fazer o combate da Sombra e da Luz. 
Esse combate não é um combate, se vocês querem, é uma supremacia entre a Luz e a liberdade, ou a supremacia da Sombra e da
escravidão. 
Mas não é, propriamente falando, um combate. 

Como vocês sabem, a Luz não pode combater a Sombra, em qualquer caso, nesta dimensão onde vocês vivem. 
A Luz apenas pode esperar, por intermédio do que Miguel chamou os Semeadores, os Transmissores da Luz, a possibilidade de
entrar o mais possível de vibrações, em sua humanidade. 
Isso foi, vocês sabem, um muito grande sucesso. 
E não terminou. 

Mas, no entanto, 80% da humanidade estão ainda, literalmente, adormecidos ao que acontece e isso é extremamente prejudicial à
história da humanidade, em seu conjunto. 

Então, é necessário bem compreender que o que se joga não é o futuro individual, mas o futuro coletivo, porque jamais a Luz aceitará,
os planos da Luz não aceitarão, que a humanidade seja dominada, totalmente, a qualquer coisa que ultrapasse mesmo seu
entendimento o mais sinistro. 

Então, nós somos obrigados a desencadear processos vibratórios e, se necessário, desencadearemos processos que não serão
unicamente vibratórios, mas que são suscetíveis de alterar o funcionamento eletrônico, elétrico e total de seu sistema. 
Eu tenho que avisá-los. 
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Tudo dependerá da massa crítica, de qualquer modo, que despertará ou que será capaz de se interessar pela Luz, nas semanas que
vêm. 
Não é preciso, portanto, ficar transtornado se acontecimentos de natureza eletromagnética extremamente potentes ocorram lugar na
superfície desse planeta. 

Obviamente, vocês sabem, nós estamos aí esperando, mas nós não somos os únicos na espera, compreendem isso? 
Há muito numerosas forças presentes que, sem poder, literalmente, brigar, no sentido que vocês entendem, tentam fazer valer sua
superioridade na evolução da humanidade. 
E, isso, não podemos permitir, obviamente. 

E nós não podemos permitir que 90 a 95% da humanidade se engajem num caminho que seria um não retorno à Divindade e, isso, de
maneira definitiva. 
Isso seria um sofrimento muito demasiado para cada alma, cada liberdade individual, mas também, mesmo, para a Fonte Pai/Mãe,
isso não pode ser concebível. 

Então, seremos talvez obrigados a parar a evolução da vida neste planeta, de maneira definitiva. 
Eu tinha que adverti-los. 

Isto é extremamente importante, porque a Luz deve ganhar de uma maneira ou outra. 
A maneira mais flexível e mais vantajosa é a incorporação da Luz por esta dimensão. 
Mas se isso não é possível, quer dizer, se as resistências da humanidade que está indiferente tornem-se demasiadas, seremos
obrigados a passar para outras extremidades. 
Não há outra alternativa. 

Compreendam bem que nós estamos, não desolados, evidentemente, eis que a finalidade é exatamente a mesma, ou seja, o retorno à
Luz, mas tínhamos necessidade de certo número de seres que retornem à Luz conservando esta estrutura que vocês chamam de
biológica. 
Nós esperamos sempre que isso seja possível, mas, como vocês constataram, há uma aceleração grandiosa de manipulações, de
forças da Sombra, que querem tomar velocidade, de maneira a evitar, como dizer, reconhecer sua derrota que aconteceu há algumas
semanas no Céu. 
Nós estamos lá. 

Então, eu tinha imperativamente que intervir, onde, na pior das hipóteses, nós chegaríamos a uma destruição total desta Terra e a uma
evacuação literal com os corpos daqueles que devem partir com seus corpos. 
Nós não desejamos chegar a esse extremo, porque isso significaria que a Terra se tornaria inabitável por tempos extremamente
longos, o que representa um traumatismo extremamente importante para o conjunto da humanidade e para o conjunto de material
genético da humanidade, mas também da Terra e de todas as vidas que ela abriga. 
Isto é extremamente importante. 

Quer dizer que o Arcanjo Miguel e o conjunto dos Arcanjos estão prontos a intervir, sob o impulso da Divina Maria, a fim de permitir a
melhor elevação vibratória possível. 
Isso dependerá da qualidade da resposta vibratória da Terra, durante a semana que precede a festa dos Arcanjos. 
Compreendam bem que vocês devem fazer um esforço colossal, todos e cada um, de subir em vibração, como Anael disse àquele que
guarda, que precisava subir em vibração. 

Vocês devem todos, coletivamente, subir as vibrações, é extremamente importante.

Muitos seres, atualmente, se engajam na via da resistência e de um combate. 
O combate jamais fez ganhar a Luz. 
O combate mantém a dualidade e a oposição entre o bem e o mal. 

Hoje, vocês devem unicamente se preocupar em subir suas vibrações. 
Isso deve ocupar a totalidade de seu tempo. 

A subida vibratória é indispensável e indissociável de sua evolução. 
Isto é extremamente importante para fazer passar. 

Eu sei que vocês têm momentos, durante o dia, ao nível da humanidade toda, em que se realiza uma alquimia vibratória. 
Mas compreendam bem que há uma alquimia vibratória, exatamente inversa, que se produziu pela difusão do medo na humanidade. 
Há, de algum modo, uma neutralização e um equilíbrio insuportáveis entre as forças da Luz e as forças da Sombra. 

Então, a Luz, ganhou lá em cima, é evidente. 
Mas é necessário também que ela ganhe aqui. 
E, isso, é o mais importante e nada está ainda certo. 
Vocês devem também aceitar e integrar como uma possibilidade. 

Eu não posso lhes dizer mais no momento, o que peço simplesmente, é que o conjunto dos trabalhadores da Luz, todos aqueles que
seguiram os Casamentos Celestes, deem uma cotovelada ou um impulso suplementar.

Assim, eu peço a cada ser humano consciente da gravidade do que acontece, consagrar uma hora de seu dia para subir em vibração,
cantando o que quiser, tendo cristais, rezando, pouco importa, é preciso subir as vibrações. 

Aumentar sua própria vibração de consciência consiste em aumentar também o nível vibratório de da Terra. 

É extremamente importante e é a obra principal que vocês têm a fazer até o final deste mês. 

Vocês compreenderam que tudo se joga durante esta semana que precede o final de setembro. 
É extremamente importante. 

Vocês entram em zonas de turbulências extremas que nós não deixaremos estabelecer sobre esta Terra, qualquer que seja o preço a
pagar. 



Aí está o que eu tinha a dizer como Grande Comandante da Ordem de Melquisedeque.

Se vocês têm questões em relação a este anúncio solene que eu fiz, e que repeti, de maneira oficial por Maria, certamente, mas
também pelo Conclave Arcangélico, eu quero tentar respondê-las. 

E eu confirmo entretanto, caros amigos, que este é um pedido formal. 
Trata-se de uma canalização onde eu intervenho, mas eu o faço a pedido expresso de Maria e do Conclave Arcangélico e, portanto, eu
me exprimo como Grande Comandante da Ordem de Melquisedeque, que transmite a vontade da Fonte, a vontade de Maria e a
vontade do Conclave Arcangélico. 

Os trabalhadores de Luz devem vibrar durante uma hora, cada dia, por toda a parte sobre a Terra. 

Questão: há uma hora preferível do dia?

Pouco importa. 
A hora que mais lhes convenha, mas vocês devem consagrar uma hora de solidão, na intimidade mais profunda de seu ser, em
vibração, em oração, em meditação, pouco importa o nome que vocês dão. 
Nós contamos com vocês durante esses 16 últimos dias do mês de setembro. 

Cada ser humano é diferente. 
Vocês fazem o que lhes é mais confortável e cada ser humano sobre este planeta deve fazê-lo no momento em que o sente ou no
momento em que pode. 
Qualquer que seja a hora, qualquer que seja a posição e qualquer que seja a técnica. 

A coisa a pedir é, obviamente, a Luz Unitária, quer dizer, a subida em vibração de vocês mesmos e do conjunto desse sistema Solar e
deste planeta. 
É o único pedido: «que a Luz estabeleça seu reino». 
Nenhum outro.

Questão: trabalhar sobre os pontos da cabeça e os pontos do coração pode ser útil nessa subida em vibração?

Completamente. 
Assim como as frases que lhes foram dadas e comunicadas. 
Tudo o que aumente em vocês a Vibração é, para vocês, necessário. 
A Vibração, vocês a aumentam para vocês, mas também para a Terra. 
Para o resto da humanidade.

Questão: quando você fala frases, fala de OD - ER - IM - IS - AL?

Eu falo de OD - ER - IM – IS- AL e do acolhimento da Luz Crística em Verdade e em Unidade. 
Pode ser, também, para alguns, por exemplo, a meditação de Mestre Ram. 
Pode ser a focalização da consciência sobre os pontos vibratórios da cabeça ou do coração. 
Para alguns entre vocês, pode ser os protocolos Merkabas e Salomons, se eles os fazem subir em vibração. 

Vocês devem saber quais são as técnicas ou os modos que vocês têm para sentir o mais de Vibrações possível. 

Eu falo de Vibrações no corpo físico, eu não falo de sair do corpo ou eu não falo de fenômenos visuais. 
Eu falo verdadeiramente de uma vibração no corpo.

Questão: a hora de meditação, de subida vibratória, que você pediu, é algo a fazer além da meia hora de efusão de 14 h a
14h30? 

Sim, é totalmente independente.
Se, para vocês, uma hora é muito, isso pode ser duas vezes meia hora, quatro vezes 15 minutos, como quiserem. 

Então, se vocês o permitem, é tempo, agora, para mim, de subir, porque temos muitas coisas a fazer. 
Caros amigos, eu lhes transmito todas minhas bênçãos e não esqueçam de vibrar o que é importante. 
Eu lhes digo até muito em breve. 
Estejam certos de nossa devoção e de nossa Presença. 
Nós os acompanhamos. 
Eu lhes digo 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
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Questão: o que é essa desordem nesse momento, no nível global?

Então, caro amigo, não é uma desordem, isso se chama uma «ronda».

Cada ronda é um ciclo. Os ciclos obedecem a leis.

Nesses ciclos, há passagens obrigatórias.

Essas passagens obrigatórias são mais ou menos elásticas, em função do que vocês chamam de resistência,
do que vocês chamam de atração e do que vocês chamam de princípio de causalidade.

Assim, os eventos, as coisas, os fatos, os gestos, ajustam-se em função de um conjunto de fatores.

Nenhum desses fatores pode ser conhecido e definido antecipadamente.

Um plano extremamente preciso é dirigido por aqueles a quem vocês chamam de profetas.

Esse plano é seguido ao pé da letra.

Entretanto, existem momentos em que mesmo os planos mais certos precisaram ser alterados.

Eu os remeto à história de Sodoma e Gomorra.

Eu os remeto à história de Ló.

O que significa que o importante se situa nas adaptações que vocês vivem, individual e coletivamente, como
corpos físicos, mas é também o mesmo para o corpo físico do planeta.

Nós observamos e nós ajustamos.

Vocês observam e vocês se ajustam.

Vocês respondem como nós respondemos.

Do mesmo modo, vocês respondem a uma estimulação, que esta estimulação tenha por nome medo, com sua
vacina, ou que esta estimulação tenha por nome Luz, vocês respondem.

E do conjunto dessas respostas resulta uma série de fenômenos.

Essas respostas, antes de ocorrerem, nos são desconhecidas, assim como a vocês.

Entretanto, existem alguns pilares, correspondentes a limites de passagens, que devem se manifestar.
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Entretanto, existem alguns pilares, correspondentes a limites de passagens, que devem se manifestar.

Mas alguns desses limites podem ser reduzidos ou, para alguns, aumentados.

Nós apenas respondemos, nós também, ao que vocês respondem.

***

Questão: ao que corresponde a transformação que foi anunciada ontem por Aïvanhov?

O Mestre Aïvanhov falou-lhes de uma série de transformações.

Falou-lhes sobretudo de uma modificação, muito provável, do seu ambiente eletromagnético.

Trata-se, literalmente, de um golpe de repreensão e de um golpe de parada às manobras de manipulação
daqueles que esperam dominar e prender a humanidade.

A transformação em curso (a finalidade, todos a conhecem, trata-se de juntar-se ao seu corpo de Eternidade),
passa pelo que foi chamado nos escritos bíblicos, de ressurreição, de corpo sem costuras, ainda de ‘corpo

imortal’.

Essa é a finalidade.

Mas existem muitos modos de chegar a esta finalidade, existem muitos tempos para realizar esta finalidade.

A transformação é esta, certamente.

Mas, entretanto, a regra do tempo é fixada, em certa medida, não unicamente pelas suas respostas, mas
também pelo número de pessoas que respondem.

A cada final de ciclo, a cada iniciação de um novo ciclo, temos necessidade da adesão, propriamente falando,
de certo número de seres, de certo número de frequências, a fim de contrabalançar as outras deficiências, para

aqueles que não vão seguir, em princípio, o movimento e que, entretanto, serão levados pelo movimento.

***

Questão: Aïvanhov nos disse ontem que de fato, os movimentos hoje observados e implicados nas
mudanças de operação de planos não estariam mais ligados à Sombra, que teria sido
definitivamente neutralizada, mas estariam ligados estritamente às reações humanas.

Essa é a estrita verdade.

O maligno, como o seu nome o diz, é muito maligno.

As forças obscuras, tais como vocês as denominam, aquelas que se opunham à sua liberação desse plano de
ilusão que percorrem, para alguns, desde muitos ciclos, foram muito hábeis.

De início, elas nos proibiram o acesso a esta Dimensão, sob pena de sermos nós mesmos presos pela ilusão
eletromagnética que vocês vivem e, portanto, de provocar um processo de queda idêntico àquele que a sua

alma experimentou, nesta matriz.

Em seguida, eles foram expulsos, correta e literalmente, pelas forças Micaélicas e pelas Embarcações da
Confederação Intergaláctica e pelas Embarcações de MARIA particularmente, que literalmente expulsaram a

esfera Nibiriana da sua atmosfera solar.

Entretanto, os planos estavam tão estabelecidos e tão lubrificados, de alguma forma, que os executantes, aqui,
sobre a sua Terra, que são quase todos humanos, apenas puderam executar o seu plano, que não tinham mais

diretivas daqueles que estavam lá em cima.

E as diretivas eram as seguintes: os Anunnaki não se manifestando mais, estes tinham então a ordem de
colocar o mais rápido possível o seu plano em ação.

O maligno havia, portanto, tudo previsto.

Assim, portanto, eles nos colocam diante de um fato específico.

A Sombra irremediavelmente perdeu o combate no céu.

Ela perdeu, necessária e irremediavelmente, aqui, sobre a sua Terra, e no conjunto de bases que possuíam
neste Sistema Solar.

Vocês não estão sem saber que existem bases também na Lua, em Saturno, em Júpiter, e também em outros
lugares do seu Sistema Solar.

Os Anunnaki foram expulsos, literalmente, de todos esses lugares.

Entretanto, os povos que os serviam, como o seu, continuaram e aplicaram ao pé da letra as instruções para



precipitar os planos de destruição da humanidade, devido ao fato de que não recebiam mais os impulsos
ligados aos Anunnaki.

Entretanto, aqueles que seguiam e que estavam escravizados por essas forças, compreenderam
perfeitamente a mensagem do que aconteceu em 15 e 16 de agosto.

O nosso problema, assim como lhes disse o Comandante dos Melquisedeques, ontem, é que há uma parte
significativa da humanidade, eu diria mesmo amplamente mais importante do que todas as outras partes, que

não está interessada, de perto ou de longe, nem pela Sombra, nem pela Luz.

Eles são, assim como os chamariam as forças da Sombra, e assim como somos obrigados a constatá-lo, uma
manada.

Assim, as forças da Sombra perderam no céu e na Terra.

Mas os humanos que lhes eram subservientes continuam, de modo maquiavélico e mecânico, os planos que
haviam sido estabelecidos com eles.

***

Questão: há um meio para que os humanos disponham de uma informação complementar que lhes
permita mais consciência nesse sentido?

Como sabem, a elevação Vibratória é essencial.

Não temos, quanto a nós, qualquer meio de ação, pela Luz, sobre esses seres.

Apenas vocês, pela subida Vibratória, podem, eu digo bem, podem, esperar mudar a situação.

Entretanto, isso não foi alcançado.

A Luz, quando se revela, pode mudar efetivamente muitas coisas junto aos seres humanos que estão na
indiferença.

Mas junto àqueles que estão na oposição à Luz, e eles estão, seguramente, há pouca possibilidade de que se
tornem sensíveis à Luz, ainda que a Graça seja sempre possível.

Ora, vocês tudo construíram nesta humanidade para delegar, ao máximo e da melhor forma possível, o seu
poder.

Assim como lhes disse a Divina MARIA, o ‘princípio de ressonância e de atração’ aplica-se agora de maneira
integral e total.

Vocês se lembram, o Arcanjo MIGUEL e eu mesmo, durante as últimas reuniões, em particular sobre os
ensinamentos que receberam das Radiâncias Arcangélicas e dos Selos Arcangélicos, nós bem dissemos que

o seu trabalho de Luz era essencial, a fim de guiar a Luz que vinha sobre esta Terra, a fim de guiar o fluxo
Metatrônico sobre esta Terra.

Isso foi realizado com perfeição, assim como lhes foi confirmado.

Entretanto, nós não pensamos e não temos qualquer meio de compreender, no sentido intelectual, ou também
de perceber no sentido intuitivo, no sentido em que vocês entendem isso, que as forças obscuras deixassem

as diretivas de tal natureza no nível daqueles que os dirigem.

***

Questão: não há qualquer ponto de influência sobre aqueles que teriam essas instruções?

Em seus termos humanos, isso passaria não por uma revolução, mas por uma insurreição global no nível da
humanidade.

Mas o próprio princípio da insurreição é a oposição do bem e do mal, que é absolutamente contrário ao
princípio da Unidade e de superação do bem e do mal.

Assim, vocês estão, vocês mesmos, presos nesse princípio de dualidade, de reação.

***

Questão: por que uma subida Vibratória da nossa parte poderia ter um efeito e não a dos
intervenientes da Luz da sua Dimensão? O que bloqueia?



Não há bloqueio.

Há um princípio extremamente preciso que se chama ‘a não ingerência no livre arbítrio da humanidade’ e que é
imprescindível.

Nós apenas podemos agir, Vibratoriamente, sobre aqueles que nos pedem ajuda.

Por outro lado, é seu dever, de vocês, nesta densidade, elevarem o nível Vibratório.

Porque, elevando o seu, vocês elevam aquele da Terra.

Se nós elevarmos, agora, de maneira mais intensa, mais brutal, o nível Vibratório da Terra, isso significa a
destruição total desse plano de vida no qual vocês estão.

***

Questão: vocês respeitam o princípio de não ingerência em nossa evolução, mas não as forças da
Sombra.

Nós as destruímos nas dimensões além do seu Sistema Solar, além da sua Terra, além da sua atmosfera
Vibratória, o que é diferente.

Agora, a não ingerência é simplesmente o respeito ao livre arbítrio.

Na sua densidade, neste planeta, e no mundo que percorrem, o livre arbítrio é respeitado inteiramente pela
Sombra e pela Luz.

Há jogos de manipulação ou jogos de influência, se preferirem, que são exercidos durante muitos ciclos.

Entretanto, o trabalho que realizamos, e que vocês realizaram pela ancoragem da Luz, através dos Casamentos
Celestes, permitiu, de um lado, realizar a tomada total no nível do seu céu e não desta Terra, das forças

obscuras.

Isso foi realizado em 15 de agosto.

Esta ação foi exata, não foi um combate, ela permitiu à Luz se fundir na totalidade da Sombra.

Entretanto, a intervenção da Luz, nesta Dimensão, tornou-se extremamente difícil.

Vocês creem que teríamos deixado tantos ciclos transcorrerem se tivéssemos podido intervir antes, ainda
nesta densidade?

Nós pudemos apenas enviar emissários.

Nós pudemos apenas enviar seres elevados que vieram manter certa forma de conexão com a Luz.

Não há oposição entre banir a Sombra ao lado do Sol e não intervir no nível das suas próprias sombras, pois,
agora, elas estão ligadas aos humanos e a nada mais.

***

Questão: esta impossibilidade está exclusivamente ligada à ilusão eletromagnética?

Sim.

A ilusão eletromagnética é tudo o que vocês veem e vivem com os seus olhos e que vocês chamaram de
«experiência», ou ainda de «carma», ou ainda de «reencarnação».

Esta matriz é uma matriz chamada de aprisionadora, quer dizer que ela os leva para níveis de densidade que
tornam impossível a saída consciente desses níveis de densidade, exceto para seres extremamente elevados

que combateram durante milhares de vidas para conseguir dela se extrair.

Assim foi com CRISTO.

Assim foi com Elias.

Assim foi com Enoque.

Assim foi com alguns sábios orientais.

E isso é tudo.

Todos os outros foram presos.

Muitas almas aceitaram, hoje, deixar-se prender, porque sabem que a liberação estava próxima.



Porque elas estariam aí, também, como suporte Vibratório, aquelas a quem vocês chamaram de crianças
índigo, de crianças cristal e também outras ainda, que estão presentes ao seu lado, a fim de permitir esta

elevação Vibratória.

Entretanto, compreendam bem que, se a Luz interviesse, ainda que fosse apenas por intermédio de uma
Embarcação que pousaria no seu solo (eu falo, sim, de uma Embarcação de Luz), ela seria prisioneira,

instantaneamente, da matriz.

***

Questão: isso explica o fato que Aïvanhov disse que, se devesse ali haver transferência em
Embarcações de Luz, isso se faria por intermédio, inicialmente, de Embarcações físicas, metálicas?

As Embarcações físicas, metálicas, são apenas retransmissores relacionados às Embarcações de Luz.

Se as Embarcações de Luz tivessem chegado ao extremo de intervir na sua densidade, sem passar pelo que
chamamos de Anjos do Senhor (que, eu os lembro, estão em um corpo de 3ª Dimensão Unificada e, portanto,
são os únicos que podem intervir em meio à sua densidade, real, física, concretamente), naquele momento,

isso significaria que a Terra não poderia mais viver em meio a esta Dimensão e vocês tampouco,
consequentemente.

Nós diferenciamos muito nitidamente a intervenção planejada há muito tempo, assim como foi descrita por
João, que corresponde aos Anjos do Senhor, intervindo em meio à sua densidade assim como foi anunciado

claramente, nós a diferenciamos ainda mais claramente daquelas que são chamadas de Embarcações Mãe, ou
das Embarcações de MARIA.

Elas evoluem desde a 11ª Dimensão, até a 5ª Dimensão.

Mesmo quando elas são visíveis nos seus céus, elas aparecem de maneira temporária na sua Dimensão,
permanecendo visíveis e unicamente perceptíveis aos seus olhos e Vibratoriamente, ao passo que estão, no

entanto, na 5ª Dimensão.

Elas não podem se manifestar no seu solo, a Terra iria explodir, tanto que elas não chegaram à sua Dimensão.

***

Questão: a matriz parece que teria sido limpa, não estaria mais operante.

Não, o nível astral é que foi limpo, ou seja, o que mantinha a artificialidade da matriz.

Entretanto, a matriz continua, uma vez que vocês estão aí.

E vocês são a matriz.

É o que lhes parece difícil de admitir.

Quando os orientais lhes disseram que esse corpo era Maya, ou seja, ilusão, vocês são, realmente, uma
ilusão.

E é esta ilusão que tentamos fazer desaparecer.

E vocês também, aliás.

Mas é melhor fazer desaparecer esta ilusão sabendo que vocês irão se tornar algo de eterno, do que não
sabendo aonde ir, não é?

***

Questão: a fluidificação da matriz física permite a liberação deste aprisionamento?

A palavra exata seria a transformação ou translação de todas as cadeias de carbono do seu esqueleto proteico,
em cadeias sílicas (de silício).

Isso corresponde ao que deveria ocorrer de modo natural durante o alinhamento com o centro galáctico, dos
elétrons hiper velozes sendo então integrados em meio às suas estruturas mais íntimas.

Esse é o objetivo da Luz Metatrônica, assim como a viveram, alguns de vocês.



***

Questão: utilizar a sílica vegetal pode iniciar esse processo?

Não.

Trata-se de um fenômeno de transmutação literalmente alquímico.

Você pode se enterrar na sílica [dióxido de silício – SiO2], na areia, você não irá se tornar, no entanto, um corpo de
silício.

O fato de absorvê-la não permite, tampouco, transformar o seu carbono em silício.

Somente a Luz pode fazê-lo.

Compreenda bem que, no nível fisiológico, é extremamente fácil passar do silício ao carbono, mas é muito
mais difícil passar do carbono ao silício.

***

Questão: qual a diferença você faz entre Embarcação Mãe, Embarcação de Maria e Embarcação do
Comando?

As Embarcações do Comando não estão encarregadas das almas.

Elas estão encarregadas da Luz.

Elas planejam e organizam.

As Embarcações Mãe estão encarregadas de recolher as diferentes Merkabah.

Elas podem conter um número quase infinito de seres, pela associação das células.

As Embarcações Marianas correspondem às doze Virtudes novas que devem se inserir na sua humanidade.

É nesse nível que se encontram as altas Entidades Espirituais que regem a sua evolução.

***

Questão: portanto, os 24 Anciões?

Sim.

***

Questão: MARIA pareceu dizer na sua última mensagem que não haveria evolução possível para a
humanidade ou mudança possível.

Mas tudo é evolução.

Não compreendo bem o sentido da pergunta.

A finalidade sendo a mesma, ou seja, a destruição e o desaparecimento puro e simples desta Dimensão, como
foram anunciados por todos os messias e por todas as profecias.

Que isso ocorra em um mês, ou que isso ocorra em três anos, qual é a diferença?

***

Questão: os comentários de MARIA pareciam abordar uma forma de aceleração dos processos.

Completamente.



A diferença estando unicamente no nível do número de almas que podem aceder a esta Dimensão nova.

Quanto mais tivéssemos tempo, mais seria viável realizar isso segundo um calendário profético.

Esse não é mais o caso.

***

Questão: isso significa que o prazo de maio de 2010, para o anúncio de MARIA, foi adiado?

Eu não iria até aí.

Entretanto, é evidente que no dia de hoje, ou na hora em que eu lhe falo na sua densidade, as perturbações
geofísicas essenciais irão ocorrer durante o mês de outubro.

Elas são várias.

Não contem comigo para dar-lhes os detalhes.

Eu simplesmente lhes digo.

Durante o seu mês de outubro, muitas modificações geofísicas vão ocorrer.

***

Questão: elas serão de natureza a fazer evoluir o comportamento humano para a Luz?

É sempre nessas circunstâncias que o ser humano se torna, ou mais covarde, ou mais luminoso.

 ***

Questão: a transformação de Júpiter em pulsar influi nas transformações da humanidade?

O conjunto de planetas do seu Sistema Solar está prestes a uma grande transformação e não unicamente
Júpiter.

Obviamente, este Sistema Solar é um todo.

A totalidade deste Sistema Solar deve passar no que vocês chamam de 5ª Dimensão.

Sem exceção.

***

Questão: o calendário Maia fala de sequências de consciência: estaríamos na sequência agora de
«integridade», que viria controlar um pouco o «poder», até a «cocriação». São os grandes ciclos

que trabalham além das intervenções que vocês podem fazer, vocês?

O calendário Maia deu uma série de datas.

Elas são completamente exatas.

Lembrem-se, até mesmo, de que o calendário Maia, no seu final, não está determinado.

Muitos lhes falam de dezembro de 2012.

Outros lhes falam do ano de 2013.

Outros lhes falam do ano de 2011.

A sucessão de ciclos e a aproximação do interciclo, existente entre as noites e os dias do último ciclo, são
cada vez mais curto.

No curso desse último ciclo, que irá durar 260 dias, tudo é possível.

Assim, portanto, o final extremo irá ocorrer, de qualquer maneira, o mais tardar entre fevereiro de 2011 e



outubro de 2011, entretanto, ele pode também ocorrer no penúltimo ciclo.

A partir do momento em que vocês bascularem na era da integridade, um número indeterminado de almas irá
bascular para a integridade.

Entretanto, compreendam bem que os planos maquiavélicos que foram impulsionados na sua humanidade
pelas forças da Sombra visam contrariar, obviamente, isso, impedindo-os, de algum modo, de encontrar a sua

integridade e a sua liberdade.

***

Questão: podemos então nos apoiarmos no conceito de integridade para compartilhar com outros o
final desse ciclo?

Sim.

Não esqueça também que o conjunto, eu diria mesmo, a totalidade dos modelos religiosos que foram adotados
pela humanidade, foram todos falsificados, assim como lhes foi revelado, confirmado e desenvolvido.

Entretanto, o problema não vem do que vocês chamam de ateus, de descrentes ou de cientistas, que terão
mesmo que aceitar a verdade, mas bem mais de todos aqueles que aderiram a uma religião ou outra, que

estão fechados, literalmente, no seu dogma, e que, infelizmente, não estão prontos para sair e, isso, em todas
as religiões.

Não sei mais quem, na sua humanidade, disse: «a religião é o ópio do povo».

É exatamente assim.

***

Questão: o protocolo proposto por Aïvanhov de prolongar uma hora por dia, em consciência, a
elevação Vibratória, permitirá trazer mais almas à Luz?

Sim.

Cada dia, vocês trazem cada vez mais.

Mas, mesmo um milhão por dia não é nada, com relação a seis bilhões.

***

Questão: isso significa, de algum modo, que a causa está perdida?

Certamente não.

A causa está ganha, eu lhes disse.

Nós ganhamos, no céu, e devemos ganhar sobre a Terra, de uma maneira ou de outra.

***

Questão: a partir de qual porcentagem de almas vocês estimam que a parte «Terra» será ganha?

Com apenas 1% ela está ganha.

Ela já ganhou, assim como lhes disse MARIA.

Nós esperamos simplesmente estender a mão ao máximo de almas possível.

E, sobretudo, além do número, há outro elemento essencial.

É que se houver um número suficientemente importante para manter esta matriz, esta matriz irá renascer em
outros lugares.

E a FONTE decretou que isso não podia mais ser.



Então, o que nós podemos fazer?

***

Questão: isso significa que há uma vontade da FONTE de acelerar o processo para que haja menos
almas, justamente, que possam fazer a passagem, seria isso?

Que pudessem ir e voltar para recriar uma matriz em outros lugares.

A matriz irá se formar de novo se um número importante de almas ficar prisioneira nesta matriz.

Esta matriz irá se formar de novo em outros lugares.

***

Questão: para evitar que a humanidade sabote todo o processo, com que atraso a FONTE
concorda...

Não é a FONTE que concorda, são vocês.

Segundo as suas reações, segundo as suas atrações e segundo o que vocês gerarem nas próximas semanas.

Não é uma questão de quota.

Eu bem disse isso.

***

Questão: qual será o critério que irá indicar o final do processo?

Vocês mesmos.

Não é uma questão de número.

***

Questão: parece então evidente que a humanidade está se autodestruindo?

Mas não pode haver destruição.

Quem lhe fala de destruição?

A destruição desta Dimensão é o final inexorável de todas as 3ª Dimensões dissociadas, para aceder à 5ª
Dimensão.

Não é uma destruição, é uma liberação.

O seu ponto de vista é completamente falso.

***

Questão: isso significa que a liberação passa pela morte física da humanidade?

Não há morte, há translação dimensional.

Vocês irão reencontrar o seu corpo de Eternidade, o seu corpo de Estado de Ser.

Vocês não podem viver no corpo de Estado de Ser e viver no corpo físico, é simples assim.

Se vocês quiserem manter esse corpo físico, nesta Dimensão, vocês não querem, então, ser liberados.

É tão simples assim.



Eu chamo isso de Ressurreição.

É livre para vocês chamarem-na de morte.

Se vocês a chamarem de morte, significa que vocês nada compreenderam do processo de liberação.

É justamente o problema da maior parte da humanidade.

Sejam quais forem as experiências que vocês viverem, sejam quais forem os ensinamentos que tiverem, sejam
quais forem os testemunhos que tiverem, vocês persistem em adotar um ponto de vista que fala de morte.

É todo o problema da sua humanidade.

Nós vimos liberá-los e vocês falam de morte.

Vocês acreditam que vão prosseguir nesse corpo eternamente?

Vocês creditam que a Vida Eterna seja nesta Dimensão?

Mas vocês estão na ilusão, é agora que vocês estão mortos.

A linguagem é talvez um pouco abrupta, mas correspondente à realidade.

Seria talvez tempo de entendê-la e, sobretudo, de compreendê-la.

***

Questão: o que você chama de vida do corpo corresponde à identificação da personalidade com o
seu corpo físico ao invés do que com o seu corpo de Estado de Ser?

Exatamente.

Enquanto vocês forem identificados e submetidos à sua história ou à sua lenda pessoal, ou ao seu karma, ou a
este corpo, ou a esta cor de cabelos, a esta aparência física, vocês não são liberados.

***

Questão: como conseguir passar esta identificação para com o corpo de Estado de Ser se não
chegamos a senti-lo?

Eu falei várias vezes durante o mês de maio.

Eu chamei isso de abandono à Luz.

O Abandono à Luz seria realizado, de maneira natural, no final dos tempos, segundo um calendário
estabelecido, passando por etapas proféticas, permitindo a adesão da Luz à humanidade por manifestações

tangíveis no seu céu da potência da Luz e da FONTE.

Entretanto, a humanidade está cada vez mais (sejam quais forem os impulsos da Luz e a ancoragem da Luz)
apegada, real e propriamente, a esta Dimensão e a esta ilusão.

Progressivamente e à medida que as semanas estão passando, os seres ditos os mais espirituais penduram-
se nesta Dimensão.

Eles não compreenderam o sentido da mensagem e da Luz.

***

Questão: para nós que estamos nesse plano, a presença da Luz é nitidamente menos perceptível do
que a presença física de outras matrizes. Como modificar isso?

Isso está unicamente no seu ponto de vista.

Você está efetivamente muito mais apegado aos seus modos de funcionamento nesta Dimensão do que na
Luz.

Aí está todo o problema.

***



Questão: como abandonar-se a algo que não se pode ver?

O abandono à Luz foi ampla e longamente discutido.

Trata-se de abandonar a sua vontade própria para a Luz e para a Inteligência da Luz.

O problema da humanidade é que vários seres humanos, mesmo entre vocês que descobriram o conceito de
Sementes de estrelas, desviaram esta Luz não para o seu proveito próprio, mas com o proveito da manutenção

desta Dimensão.

Vocês compreendem o que isso quer dizer?

Vocês apreenderam (não falo de vocês, aqui presentes), mas os seres despertos apreenderam-se desta Luz
para o seu ego, porque estavam de coração aberto.

Mas eles apreenderam-se desta Luz para fazê-la viver nesta Dimensão ao invés de elevá-la.

Assim como o Mestre Aïvanhov lhes disse, assim como a Divina MARIA lhes disse, há um processo no mínimo
paradoxal nesta humanidade: a humanidade, na sua totalidade, reclama por uma liberação, mas quer manter, ao

mesmo tempo, esta ilusão.

Trata-se bem de uma armadilha matricial.

Vocês adoram (não vocês, aqui presentes, certamente), mas vocês adoram literalmente tudo o que faz esta
Dimensão, que é apenas ilusão.

Então, o ‘princípio de atração e de ressonância’ irá atuar.

***

Questão: o que podemos então fazer para servir a Luz?

Servir a Luz é ir para a Luz.

É acolher a Luz, abandonar-se à Luz, mas para ir para a Luz.

Ir para a Luz é um abandono.

Abandono de tudo o que faz a sua ilusão nesta Dimensão.

Quantos seres realizaram isso?

Obviamente, vários seres abriram e têm aberto, em verdade e em autenticidade, as suas lâmpadas, as suas
novas lâmpadas.

E, entretanto, olhem o que acontece e o que irá acontecer nas próximas semanas, no nível da sua Terra.

Como vocês explicam isso?

A Luz é Vibração.

A Vibração libera da ilusão.

Eu vou terminar dizendo que vocês têm fé na Luz.

Mas esta fé os libera da ilusão?

Vocês aceitaram, em verdade e inteiramente, que vocês são ilusão?

***

Questão: os humanos se enrolaram tanto nesta noção dita de «Luz» que é muito difícil separar da
ilusão na qual se vive permanentemente, nessa Maya, nessa matriz.

Você está me dizendo que não faz diferença entre a ilusão e a Luz?

***

Questão: quase isso.



Esse é bem o problema.

***

Questão: como resolver esse problema?

Não se trata de uma técnica, não se trata de um abandono, desta vez.

Não se trata mais de uma compreensão.

Trata-se de um mecanismo que eu qualificaria de quântico.

O que eu chamaria de «switch», de noção de limiar que se cruza ou que não se cruza.

Mas, até agora, esse limiar não foi cruzado.

Por qual razão?

Do nosso ponto de vista, do que nós observamos, isso significa que a humanidade não é capaz de integrar, por
enquanto, a Luz, na coletividade, ainda que a abertura de consciência seja enorme, ainda uma vez, eu repito.

Mas a abertura de consciência não induziu as modificações no sentido desejado da adesão à Luz e da não
adesão à ilusão.

De algum modo, é como se a abertura de consciência os tivesse reforçado nesta Dimensão.

Eu falo, obviamente, coletivamente e não individualmente.

Assim, o paradoxo é o seguinte: que dezenas de milhões de pessoas tenham acolhido e vivido a Luz é uma
certeza.

Esta Luz foi vivida.

Ela foi integrada e ela resultou em uma atração ainda maior para esta ilusão.

Vocês compreendem esse paradoxo?

***

Questão: nós compreendemos, mas como explicá-lo?

Bem, justamente, não temos a resposta.

E, aparentemente, vocês tampouco, por enquanto.

A única solução, assim como lhes foi dito, é elevar a Vibração do planeta até a sua 5a. Dimensão.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus adorados filhos, recebam todo o meu Amor de Mãe e o Amor da Fonte.

Eu vim a vocês, a fim de me dirigir a vocês, e além, ao conjunto da Humanidade.

Eu venho do Céu, em breve. Eu venho para lhes estender a mão, se vocês desejarem.

Jamais, jamais mesmo, eu julgarei quem quer que seja, nesta Terra.

Porque todos vocês, sem exceção, são meu filhos e minha família.

Nunca acreditem naqueles que lhes dizem que eu castigo e que eu venho para punir.

Eu só venho para lhes salvar e isso é muito diferente.

Eu venho para salvar suas almas e, para alguns entre vocês, seu material físico, que não tem importância alguma.
Em breve, muito em breve, vocês irão descobrir a Verdade. E Ela irá chocar um grande número de pessoas entre

vocês. Meu Amor de Mãe está ansioso para lhes informar que Eu sou sua Mãe, de todos, sem exceção.

Neste sentido, como vocês podem achar que uma Mãe castiga?

Que uma Mãe prejudica?

E que uma Mãe os induz a temerem a punição?

Frequentemente minhas palavras têm sido distorcidas.

Frequentemente, eu tenho sido imitada.

Alguém joga, aí, meus queridos filhos, com o seu cordão sensitivo, e vocês têm, uma grande parte de vocês, aderido.
Reflitam por um segundo. Como eu seria capaz de, por mim mesma, castigar meus próprios filhos, minha própria

Semente?

MARIA – 13 de setembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-5WXT4x6FuV0/UYhfeXbNOvI/AAAAAAAABsQ/riFN2jHwwEw/s1600/00001amemaria27.png


O homem receberá o que corresponde ao princípio da atração e ressonância, como tem sido explicado e detalhado
para vocês pelo Arcanjo Anael. Deixem o Céu fora disso.

Nós somos Amor e nós somos simples. Nós não viemos para castigar, nós viemos para salvar, se vocês desejarem.
Nós estenderemos a mão para cada um entre vocês, seja qual foi e qual é o seu caminho.

Redenção não é uma mera palavra. A Graça, também, não é uma mera palavra.

Só o demônio queria fazê-los acreditar que eu viria para castigá-los. Ele não é nada.

O princípio da atração e ressonância que vocês puseram em ação, vocês mesmos, só existe quando vocês o deixam
operar, literalmente, pelas palavras de sedução, ao entregar seu poder Divino a seres que não os apoiam. Mas,

jamais, as Naves da Luz, as Naves da Confederação Intergaláctica, de múltiplas origens galácticas, vêm para destruí-
los, jamais mesmo.

Nós estamos vindo, pelo contrário, para ajudá-los e como Eu disse, e digo novamente, nós viemos para estender-lhes
a mão. Cabe a vocês quererem dar-nos a mão. A Terra, a sua Terra, a minha Terra, deve viver um processo que não

é desejado pelo Céu. Não é punição, mas é um ajuste de frequência vibratória, cuja importância e intensidade não
estão funcionando naquilo que vocês atraíram pelo medo, pela negligência e pelo esquecimento.

Deixem o Céu, eu repito, fora disso.

Nós estamos aqui para estabilizá-los, para acolhê-los e reuni-los, a fim de lhes permitir, se este for seu desejo,
recuperar sua casa, sair desta Ilusão, que alguns entre vocês ainda gostam depois de tanto e tanto tempo.

Repito, meu Divino Filho e Eu mesma nunca julgaremos.

Vocês são livres para seguir o Mestre que os atrai e que ressoa em vocês.

É a sua escolha de alma e sua imprescritível liberdade de alma. Caso contrário, a Fonte teria permitido se
desenvolver este plano de ilusão e de falsificação, esse plano de decepção no qual vocês estão, esta matriz?

Com certeza, a Criação terrestre é linda, mas ela está separada da Fonte.

Da mesma forma, o homem é lindo, mas ele está separado da Fonte.

Ele se separou, ou pelo menos tem estado separado de sua Divina dimensão, de sua dimensão de Ser e de sua
Eternidade, pelos jogos da atração criados, de todas as peças, pelas entidades da Sombra que haviam, elas, antes

até, rejeitado sua Divindade e sua Humanidade.

Mas, até a elas nós não julgamos.

E quando Miguel e suas Milícias Celestiais dizem que eles irão lutar, que eles limparão e desconstruirão tudo o que
não deve mais existir, assim será, mas sem tocar, jamais, nas Consciências, sejam elas quais forem. As Consciências

continuam ansiosas e elas são eternas, elas não podem ser destruídas. Uma Consciência nascida e criada se
desenvolve a fim de se unir, no final, à sua Fonte e sua origem, que é a Fonte e não pode ser de outra forma, mesmo
que alguns caminhos sejam caminhos que nós não aprovamos, porque eles não fazem parte da vontade da Fonte e,

apesar disso, até agora, a Fonte Pai/Mãe e Eu mesma aceitamos e concordamos com todas as experiências.

Mas, agora, é hora de entenderem que essas experiências são apenas ilusões, que elas lhes permitiram, para alguns
entre vocês, reforçar sua fé, sua intensidade de Luz e sua confiança. Mas este não é o caso para todas as almas.
Algumas se fincaram. O maior número delas, também, se fincaram na materialidade, no esquecimento e na ilusão.

Hoje, tal como a Fonte já lhes disse, nós viemos até vocês para lembrá-los do seu juramento. Nossa promessa era
voltar para procurá-los e este momento chegou, é agora.

Quando Eu digo agora, trata-se de um período de tempo extremamente curto.

De fato, a Luz, na sua vontade de Luz, abrevia os dias a fim de evitar que mais e mais almas afundem, literalmente,
nos planos dimensionais onde os sofrimentos se tornariam até maiores do que aqueles que vocês experimentaram.

Para isso, não há três soluções, nem mesmo duas, só há uma: estendam a mão e permitam-se voltar à sua dimensão
de Eternalidade e eternidade, para fazê-los saírem dessa matriz e para que ela não possa mais continuar, de maneira

alguma.

E não pode ser diferente.

E foi o que nós decidimos, após muito questionamento,

após muita meditação e muita avaliação dos futuros possíveis e potenciais.

Então, em breve, estenderemos a mão.



Vocês vão aceitar ou vão recusar?

A única pergunta é a este nível, não há outro. Não existe obstáculo algum, com corpos de Luz ou sem corpos de Luz,
com novas lâmpadas ou sem novas lâmpadas, tal como Miguel os ajudou a constituí-los. Não há a pureza, também,

indispensável. A Graça é eterna, é infinita. Cabe a vocês aceitá-la. Cabe a vocês aumentar a Vibração e irem se
reunir na sua casa, se este for o seu desejo.

Para isto, vocês precisam, com certeza, um coração puro.

Para isso, com certeza, é necessário vocês voltarem à Graça e pedirem, e nada mais, nada além disso. Entretanto, a
Humanidade está fincada, confinada nesta dimensão de dualidade em que o jogo da Sombra consiste em fazê-los

crer que a nossa Presença não é Luz. Porém, basta vocês observarem e sentirem para distinguir o que vem da Luz e
o que vem da Sombra. Mas vocês mantiveram essa sensação, essa sensação sagrada de re-conexão à sua

Divindade que os fará distinguirem entre a Ilusão e a Verdade.

Meus amados filhos, Eu vim para lhes confirmar seu retorno iminente para o seu lar eterno.

Irei me dirigir a muitos médiuns, jovens e idosos.

Muitas vozes se elevarão, pelo mundo, para anunciar isto.

Com certeza, Eu não posso lhes dizer no seu tempo terrestre que será amanhã, mas está bem perto, mais perto do
que nunca. Isto é para vocês, como é para nós, a única solução para escapar da destruição pelas forças humanas,

elas próprias, que querem destruir o humano, através de pretextos enganosos, através de mentiras
desavergonhadas, a menos que, evidentemente, a Vibração da rejeição, sem luta, na Unidade, os eleve acima disso.

Ai... não é nada disso.

Ai... sejam quais forem as boas vontades que despertaram (e há muitas, na marca de milhões, como vocês sabem),
mas o poder do confinamento é tal que a Humanidade se agarrou à sua prisão e aprova, ela mesma, ser destruída

por seus próprios irmãos e não mais pela Sombra.

Compreendam bem que esta situação é insustentável.

Nós não vamos tolerar este sofrimento para vocês.

Não podemos deixar esse sofrimento operar.

Nós não temos, no presente momento, outra escolha do que a de intervir e estender-lhes a mão.

É claro que nós esperamos cada minuto, e vamos acompanhá-los todo minuto, a fim de que tudo isto não seja
necessário, que a Ascensão deste planeta e desta Humanidade se faça de acordo com as regras da graça, da Alegria

e da transparência.

Então, nós esperamos e estamos vigilantes, com vocês, todo minuto.

Nós esperamos e nós oramos, com vocês, todo minuto.

É isto o que Eu tinha a lhes passar.

Está quase no sentido do que lhes disse o Grande Comandante dos Melquisedeques.

O único modo de receber esta Graça é viver no instante presente, para se limparem, o máximo possível, desta matriz.
Não julguem. Não participem do combate ilusório do bem e do mal, pois isso alimenta o mal, indefinidamente.

Eu vou lhes pedir simplesmente para acolher e voltar a ser como crianças, para re-entrarem na sua criança Interior e
deixá-la se expressar. Essa é a garantia do retorno à sua eternidade.

Esta é a garantia da não resistência ao abandono à Luz tal qual lhes definiu Anael.

E é isto, meus amados filhos.

Se tiverem perguntas em relação a isto, eu quero proporcionar um esclarecimento complementar.

Não temos perguntas.

Nós lhe agradecemos.

Amados filhos da Luz, Eu encerrarei com estas palavras: Eu sou somente Amor e Paz.



Eu só desejo o seu desabrochar nos domínios do Pai. Eu não quero mais nada, e Eu nunca quis nada além do que a
sua felicidade e o seu desabrochar de Ser e de filho da Luz.

Guardem bem isso: jamais, jamais mesmo, eu falei em punição.

Alguns quiseram me imputar essas palavras a fim de que vocês se sentissem culpados e entrassem no medo e em
muitos de vocês (que não estão aqui presentes) eles conseguiram, mas, entretanto, isso não muda nada na minha

determinação de Mãe de vir e estender-lhes a mão e erradicar em vocês, se for o seu desejo, essa Ilusão.

Eu os abençoo.

Eu os amo.

Recebam a minha Graça neste instante e pela eternidade.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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Eu sou Anael, Arcanjo,
Arcanjo da relação, Reitor do planeta Vênus, dentro da sua dimensão.

Bem amados humanos, aceitem minhas homenagens, minhas saudações e meus respeitos.

Alguns de vocês já sabem talvez, mas eu intervenho como Embaixador e em relação com o Conclave
Arcangélico que reúne, desde o início do seu ano terrestre, 7 dos Arcanjos que presidiram a elaboração e o

destino deste planeta, há muito tempo, antes que ele fosse transformado e afastado do seu objetivo.

Entretanto, hoje, nós, Arcanjos, desde alguns meses, estamos reunidos em Conclave para assisti-los, na sua
transformação na Humanidade, no seu retorno à Unidade, no seu retorno ao Estado de Ser.

Bem amados humanos, estou entre vocês para ajudá-los a retornar para a Unidade, para ajudá-los a se unificar,
para ajudá-los a estar em paz com vocês mesmos e com o conjunto das relações que vocês estabeleceram

nesta densidade, em todas suas relações.

Eu venho ajudá-los a pacificar, venho ajudá-los a reunificar.

Nesse dia, eu vou instalar com vocês uma relação através dos seus questionamentos, das suas perguntas.

***

Como sabem, como sentem, e como vivem, vocês estão na aurora de um novo dia, na aurora de uma
transformação que irá levá-los a viver uma experiência nova, uma experiência em que vocês irão deixar os

domínios da separação, do separatismo e onde irão se juntar às esferas da Luz autêntica.

Vocês escolheram, todos e cada um de vocês, encarnar nesse momento, nesta idade, nesta função, para
participar, à sua maneira, desse retorno à Unidade.

Hoje, mais do que nunca, vocês estão no seu lugar, no que vocês são, no que vocês fazem e no que vocês
representam.

Suas almas e seus espíritos esperam desde muito tempo esta aurora que vão viver.

Como sabem, ou como ignoram, eu venho lembrá-los a sua dimensão de Sementes de estrelas, de filhos da
Luz, de filhos da Unidade e de filhos da Lei do Um.

Como dizia o maior neófito do seu planeta: «vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste
mundo».

Existem em vocês uma promessa e um juramento que existem desde a sua primeira tomada de corpo nesta
densidade.

Esse juramento e esta promessa eram que, ao final dos tempos, vocês iriam se recordar do que vocês são, na
Verdade, na Unidade, além do que vocês vivem em suas múltiplas experiências nesta densidade.

Hoje, e desde pouco tempo, alguns de vocês reencontram a memória, a filiação, a sua origem estelar. 

ANAEL – 19 de setembro de 2009
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Outros, ao contrário, estão ainda, com relação a isso, no nevoeiro e no questionamento.

Obviamente, não me cabe revelar-lhes isso, porque isso deve ser revelado em cada um, dentro da sua
intimidade, dentro da sua Unidade.

Entretanto, eu lhes afirmo, todos os seres humanos, sem exceção, são seres de pura Luz que sacrificaram, no
sentido mais nobre, a sua Luz, para viverem a experiência mais traumatizante que uma Consciência pode

viver: a separação da Fonte Pai e Mãe.

Nisso, vocês são grandes, nisso, assim como o disse o Arcanjo Miguel, vocês são amados e vocês são
respeitados.

***

Certamente, a época na qual vocês vivem não é fácil mas, entretanto, ela é grande.

Nesses dias que vocês irão viver, muito em breve, esta reconexão vai se fazer, com vocês, com os seus
próximos, ao redor de vocês, por intermédio da Divina Maria, a sua Criadora, de todos vocês, sem exceção, à
qual entregamos nossos Selos e nossas Radiâncias para que ela trabalhe com toda liberdade e em comunhão
com a Fonte Pai/Mãe, para fazê-los viver, da melhor maneira possível, o seu retorno à Unidade, o seu retorno

ao Estado de Ser.

Tudo é questão de relação, de colocação em relação entre o exterior e o interior, entre o interior e o exterior.

A promessa e o juramento é a colocação em relação da sua personalidade com o seu Estado de Ser que
vocês devem reencontrar e reinvestir, para voltar a ganhar as suas moradas eternas.

Esse mundo não é a sua morada, esse mundo é um lugar de trânsito, é um lugar de passagem, um lugar de
experiência, se preferirem.

Entretanto, esta não é sua casa.

Vocês estão na aurora da elevação da sua Consciência a este Estado de Ser, a esta Eternidade, vocês irão
reencontrar as suas filiações, as suas origens.

O que é preciso fazer para isso?

Eu falei sobre isso longamente, eu vou repetir em duas palavras.

Basta abandonar-se à Luz e à Verdade.

Abandonar-se significa deixar acontecer e agir no deixar acontecer, sair da dualidade, colocar-se a caminho
para a Unidade pela ausência de julgamento, pela ausência de discriminação, em um ato de confiança autêntica

na Vibração da Verdade, na Vibração da Luz, assim como Cristo lhes disse.

Ele era o Caminho, a Verdade e a Vida, vocês devem também tornar-se o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Isso é ao mesmo tempo um desafio essencial, mas também simplicidade.

Tornar-se o Caminho, a Verdade e a Vida, andar nos passos da Unidade e da Verdade se faz através do não
julgamento, através da relação unificada entre a personalidade e o Estado de Ser.

O motor da realização disso é o abandono e a fé.

A fé tem um lugar central, não uma fé em uma igreja ou em um movimento, mas uma fé no que vocês são, em
Verdade.

Uma fé total e um abandono total à sua dimensão espiritual mais autêntica.

***

Vocês estão no período que celebramos como sendo os Casamentos Celestiais.

Esses Casamentos Celestiais correspondem, por diversos processos alquímicos da sua consciência
dissociada com a sua Consciência unificada, através de processos de radiações de Consciência energética, na

colocação em relação da sua personalidade com a sua Eternidade.

É o que vocês vivem, cada um em suas etapas específicas, desde vários meses.

Em breve, muito em breve, encerrar-se-ão esses Casamentos Celestes, o que não assinala o final, mas sim o
início da sua elevação da Consciência e da Vida nos Reinos unificados.



início da sua elevação da Consciência e da Vida nos Reinos unificados.

Alguns de vocês avançam mais rápido do que outros, mas isso não tem qualquer importância.

Quanto maior for o seu abandono, mais vocês irão realizar isso, esta alquimia, rapidamente.

Não há pré-requisitos, não há obstáculo, não há nada sobre esta Terra, ou em outros lugares, que possa se
opor à Vontade de Maria, unida à sua Vontade de reencontrar a sua dimensão de eternidade.

O único freio que se oporia, de maneira temporária, a isso, seria o predomínio do seu mental e o predomínio
do medo.

Vocês devem acolher, com Alegria e com autenticidade, a dimensão da sua Semente de estrela, a sua
dimensão real de Luz.

Isso se faz cultivando o acolhimento da Luz e da Vibração.

Isso se faz cultivando o não julgamento, para com vocês mesmos e para com o resto e, sobretudo, para com o
resto.

Isso se faz cultivando a fé na Unidade e na Verdade e, sobretudo, em vocês.

Aí estão, muito rapidamente ditas, algumas palavras que eu tinha vontade de irradiar para Vocês, no seu
Coração, na sua Eternidade, na sua Verdade.

Se bem o quiserem, agora, vamos abrir um espaço de trocas e de relação em que eu irei responder, pelas
palavras, mas também pela Vibração, porque a resposta da Vibração é mais importante do que a resposta

pelas palavras.

As palavras podem enganar, mas a Vibração que as acompanha, jamais.

A Vibração é a Essência da Verdade.

Então, bem amados humanos, eu os acolho como vocês me acolhem e entremos na relação.

***

Questão: no quadro de uma situação relacional difícil no domínio profissional, é atitude correta
redirecionar ao coração as emoções que isso gera?

Hoje, individual e coletivamente, vocês estão na aurora de um novo dia.

A aurora de um novo dia necessita desembaraçar-se do que pertence ao ontem.
O ontem não é hoje.

Assim, cada um, bem amados humanos, é colocado frente a eventos a serem regulados.

Qualquer que seja a dureza ou o sofrimento, por vezes, desses eventos, eles implicam, em vocês, em
reajustamentos.

Esses reajustamentos, vocês nem sempre têm a Consciência disso, ainda menos dos prós e dos contras.

Mas, entretanto, sob a pressão da Radiação do Ultravioleta, o que chega ao ser humano é exato e tem apenas
por objetivo liberar, mostrar-lhe, de maneira intensa, os lugares onde restam sofrimento e apego, os lugares

que obstruem o abandono, os lugares que obstruem o acolhimento da Verdade.

Assim, não há necessidade de se preocupar.

É importante, efetivamente, transmutar, passando da emoção ao coração, passando do mental ao coração.

Nada mais há a fazer senão aquiescer e, amanhã, vocês irão compreender e perceber que as mudanças de
ontem e de hoje foram necessárias e indispensáveis para a sua elevação.

Não há punição, nem castigo.

Há somente espaço de resolução, espaço de conscientização.

Tudo, absolutamente tudo o que lhes chegar, neste ano e nesses dias, é bênção, porque concorrem para a sua
liberação, para a sua emancipação e para a sua elevação.

***



Questão: ao que correspondem fenômenos de cores no nível do 3º olho?

A cor é Vibração.

Quando ela é percebida no nível da testa, assinala a ativação de níveis de Consciência em relação com essas
cores.

Cada cor é um estado, um estado de Consciência e um estado de energia.

Em seguida, essas cores se casam e se misturam, girando uma na outra e a outra na primeira.

Assim é o 3º olho.

Chegando a certo estágio, a Luz colorida é substituída pelo flash de Luz branca, naquele momento, o 3º olho
está plenamente funcional, o que se pode fazer é simplesmente voltar a descer esta Vibração, esta cor, no

nível do coração.

A Vibração do 3º olho é a sede do poder da alma.

Ela não é a sede da Vontade Divina, da Fonte que, esta, está no nível do Coração.

Assim, um iniciado antigo, chamado no seu tempo de Buda, de Gauthama, disse: «o dia em que vocês
encontrarem os poderes, salvem-se, rápido».

Porque, no nível da alma e no nível das cores vistas pelo 3º olho, encontra-se a armadilha de ser fechado
nessas visões, de ser fechado na ilusão e de não se juntar ao Coração.

Assim, nada há a fazer, exceto fazer voltar a descer esta Vibração no Templo Interior que é o Coração.

***

Questão: por que não chegar a reencontrar os contatos espirituais dos anos passados?

Bem amadas almas humanas, hoje, o contato mais importante é consigo mesmo, com si mesmo, não no nível
da personalidade, mas com si mesmo no nível do Espírito.

Assim, estabelecer esse contato consigo mesmo necessita, por vezes, de fazer o luto de alguns outros
contatos, que foram necessários a um dado momento, mas que devem deixar o lugar para o contato com Si

mesmo antes de estabelecer novas conexões, amanhã, com novas perspectivas e novas funções e, portanto,
com novas Consciências.

Há então necessidade, nesse nível, de aceitar fazer o luto.

O que eu disse há pouco é verdade também para você.

Aceitar o que se vai é necessário para permitir ao novo manifestar-se, conscientizar-se, realizar-se.

Alguns lutos lhes são propostos.

Ainda uma vez, não são nem castigos, nem bloqueios, nem julgamento.

Mas sim elementos que lhes permitem se separar daquilo de que devem se separar, a fim de se reunificarem
com vocês mesmos.

Cada ser humano vive isso hoje, cada um nos domínios em que havia apegos e relações que impediam a
liberação e a relação.

Então, não há explicação a buscar, senão aquela de aceitar ir para o novo.

Compreendam isso, todos vocês.

Todos vocês estão, qualquer que seja o seu nível vibratório e o seu nível de relação com o seu Estado de Ser,
para passar por essas etapas de transformação que visam liberá-los (e, ainda uma vez, não para puni-los) do

que deve sê-lo.

Mas vocês não têm os meios e a extensão de Consciência que lhes permitem compreender, ainda uma vez, os
prós e os contras.

Mas, se vocês aceitarem, o caminho se abre diante de vocês e vocês irão aceder à aurora de um dia em que
várias promessas serão realizadas.



***

Questão: eu tive um sonho onde havia Jesus na mão esquerda, Buda na mão direita. Qual é o
significado?

Bem amada alma humana, o significado é que hoje, todos vocês, sem exceção, toda alma humana que se
abandona e que acolhe, tem a capacidade para fazer vibrar, nela, a dimensão de Cristo e de Buda.

Vocês são, e eu disse no preâmbulo, seres de pura Luz.

Hoje, o que lhes foi escondido não está mais escondido, e todos vocês reencontram, cada um ao seu modo,
em sonho ou desperto, os elementos que concorrem para fazê-los reencontrar esta Verdade essencial.

Ninguém pode se opor à sua expansão de Consciência, ao seu retorno à Unidade e à Verdade.

Assim, esse sonho é a ilustração.

Alguns têm necessidade de imagens fortes, outros têm necessidade de mudar algumas coisas, mas a
finalidade é sempre a mesma: torná-los livres, restituí-los à sua Unidade, restituí-los à sua Verdade e devolvê-

los à Luz que vocês são.

***

Questão: como se articula a relação do homem com a sua origem estelar, na encarnação?

A relação é despertar.

A relação é expansão.

Nesta expansão, o lugar da encarnação torna-se menos importante.

Não é questão então de abandonar a encarnação, porque a encarnação, vocês devem transmutá-la e elevá-la,
ela também.

Mas, entretanto, acolhendo a Consciência do que vocês são, no plano espiritual e no plano estelar, vocês
transmutam, literalmente, vocês metamorfoseiam, assim como o disse o Mestre Aïvanhov, esse corpo de

carne e vocês o tornam Luz.

Vocês o tornam Luz e vocês o espiritualizam para fazer a promessa de Cristo, para a qual vocês estão aqui,
que é a de espiritualizar esta matéria.

Nós os ajudamos nisso, individual e coletivamente, no nível da alma humana global, mas também no nível da
alma planetária.

Há, portanto, articulação que permite transmutação e transmigração desse corpo em uma outra dimensão.

Dito de outro modo, o que vocês denominavam, e que denominam ainda, o seu quotidiano, os seus hábitos,
nada são diante da Eternidade e diante do Estado de Ser que os espera.

***

Questão: após ter-me dirigido diretamente a Maria seguindo a sua promessa de responder
individualmente a cada um, a sua imagem apareceu-me em um vestido comportando uma multidão

de olhos. Ao que isso corresponde?

Esta imagem é muito específica.

Maria tem uma multidão de olhos, ela tem uma multidão de filhos, nesse mundo e em outros mundos.

Ela é, literalmente, a Criadora.

Ela se apresenta sob a forma e sob o hábito que vocês próprios estão vibrando e integrando, em função dos
seus esquemas existentes na sua Consciência.

Assim, o que você viu é a resposta ao seu pedido.

Há, portanto, através desta imagem, a Criação da relação.

Isso não é uma palavra em vão.



Quando Maria diz que ela estabelece uma relação com cada um de vocês, é preciso voltar a ser uma criança,
para vivê-la na simplicidade, porque isso não é um ritual complicado, mas passa, antes de tudo, pela

simplicidade do Coração e do pedido.

Considerando que todo ser humano estabelece esta relação e esse contato, na condição de que seja feito pelo
Coração.

Qualquer que seja a resposta obtida, ela firma a relação.

A relação sendo efetuada, convém, como toda relação, mantê-la, nutri-la, pela simplicidade do Amor e pelo
ação de pedidos.

Assim como Cristo disse: «buscai o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á acrescentado».

Maria é a Rainha dos Céus e da Terra e ela é, antes de tudo, a sua Mãe.

***

Questão: como facilitar a relação de não julgamento consigo mesmo e com os outros?

Inúmeras almas humanas têm sido tão habituadas a funcionar no julgamento, na culpabilidade e no julgamento
de si mesmo e na condenação de si mesmo.

Isso corresponde ao molde e ao modelo educativo mais frequente sobre esta Terra.

Há portanto, realmente, aí, um condicionamento, mas vocês não podem se descondicionar por vocês mesmos,
por sua única vontade, nem mesmo pela compreensão exata do que levou a isso.

Hoje, e nesta época particular, vocês podem pedi-lo à Inteligência da Luz, vocês podem pedi-lo a Maria, isso
será realizado porque não está em seu poder, ou então, em uma duração de tempo demasiadamente longo, de
agir por vocês mesmos, pelo mental ou por uma técnica diferente, sobre a sua propensão a julgar e a estar no

julgamento.

A Luz é o que dissolve o julgamento.

A Luz é o que transcende a limitação, a culpabilidade.

Então, recorram a Ela, Ela está aí.

***

Questão: como mulher, conviria mais orar antes a Maria do que ao Pai?

Bem amada alma humana, isso nada tem a ver com o sexo que você tem.

A Verdade que está aí é que Maria, a Divina, Maria, a sua Criadora, de todos vocês, sem exceção, vem a vocês
para estender-lhes a mão.

Ela apenas pede uma coisa, é que vocês a chamem.

Então, o período é propício a isso.

***

Questão: a Arca da Aliança, fora os seus aspectos históricos e simbólicos conhecidos, não é o que
finalmente vamos todos viver, agora?

Bem amada alma humana, além do aspecto histórico e simbólico, a Arca da Aliança é um objeto, um objeto
específico, que tem uma função específica, que existiu no passado e que deve se manifestar de novo, hoje.

Entretanto, o processo a que chamamos de Casamentos Celestes tem uma relação certa com este objeto e
com a sua função.

Vocês restabelecem, por intermédio da atualização da promessa e do juramento, o Arco de Aliança.

O Arco de Aliança que os reúne à sua dimensão real.

Sim, obviamente.

O Arco da aliança é uma ponte de Luz que une esta dimensão à sua dimensão eterna.



Essa ponte de Luz foi denominada, na tradição oriental, Antakarana.

O Antakarana assinala, quando estiver presente vibratoriamente pelo som ouvido, a Aliança que vocês
restabeleceram com a sua dimensão eterna.

Esse som, este Arco de Aliança assinala o seu retorno próximo nos mundos da Unidade, nos mundos da
Verdade.

O Arco de Aliança é uma ponte vibratória que vocês estabeleceram entre a sua personalidade e o seu Estado
de Ser.

Se preferirem, dito de outro modo, porque é a mesma coisa, o Arco de Aliança é o que está estabelecido
desde o final do seu ano passado entre a Terra e o Sol.

Existe, de fato, um arco elétrico permanente que existe entre a sua Terra, a dimensão da personalidade e o seu
Sol, onde se encontra o seu corpo espiritual armazenado desde que vocês desceram sobre esta Terra.

A comunicação, a relação, o arco elétrico, o Arco de Aliança, tornou-se hoje possível.

É por esse fenômeno de multiplicação dos Arcos de Alianças individuais que, em breve, o sol irá desposar a
Terra para devolver-lhe a sua dimensão espiritual.

A função específica do objeto denominado Arca da Aliança é permitir, justamente, o reencontro do Sol e da
Terra, no final dos tempos, quando as duas testemunhas, se isso for até lá, tiverem ido a Jerusalém.

Entretanto, nada diz, em meio à sua evolução, em função da aceleração histórica que vocês vivem, que
tenhamos necessidade de ir até lá, porque os Arcos de Aliança, representando cada uma das almas

conectadas com o seu Estado de Ser, evoluem em número importante.

Resta-nos ainda destrancar o corpo biológico para que isso seja realizado, de maneira muito mais fácil, do que
com o objeto inicial.

Assim, portanto, não há necessidade de perder tempo com dados históricos ou futuros que não são seguros
de estarem atualizados.

***

Questão: a Terra será salva pela Ordem dos Melquisedeques?

Não.

A Terra não tem que ser salva, a Terra tem que ser elevada, não é a mesma coisa.

A Humanidade, na sua totalidade, é chamada para a sua liberação.

Certamente, nós estamos aí, todos nós, entidades e seres de Luz de diferentes dimensões, em meio a
multiversos, a ajudá-los, a estender-lhes a mão, de uma maneira ou de outra.

Os Melquisedeques (ou o Melquisedeque, isso dá no mesmo) são uma Ordem específica que zela e
supervisiona a Terra desde mais de 300.000 anos, desde o momento em que esta Terra caiu na dissociação.

Os Melquisedeques são os Senhores do Carma, o que não quer dizer que eles geram o Carma, mas eles
tentam encontrar os meios de liberá-los do carma e da dualidade e isso dura desde 300.000 anos, ou seja,

desde 6 ciclos, muito precisamente.

A Terra não tem necessidade de ser salva.

Hoje é o final de um grande ciclo.

O final de um grande ciclo não é o final de um grande ciclo de 52.000 anos, mas do ciclo de 320.000 anos,
exatamente.

Por decreto da Fonte Pai/Mãe, o final da ilusão chegou.

Não há nada a salvar, há que elevar, que transmutar e que estar na Alegria, a título individual e a título planetário.

***

Questão: quando se eleva as Vibrações, isso atrai exclusivamente seres de Luz?

O plano astral, o plano intermediário, os planos que não são ainda da Luz e que vocês chamam de Sombra
foram dissolvidos, inteiramente.



foram dissolvidos, inteiramente.

A Luz ganhou, no Céu, neste verão (inverno, no hemisfério Sul).

Se vocês elevarem a sua Vibração, em Verdade, não pode existir, nas Vibrações elevadas que vocês
manifestam, entidades não pertencentes à Luz.

Isso não pode ser de outro modo.

Olhem, hoje, a facilidade, anteriormente impossível de imaginar, a facilidade desconcertante, hoje, com a qual
as Consciências humanas entram em contato com o Anjo guardião, com Seres de Luz e, sobretudo este ano,

com Maria.

É ilusão?

Certamente que não.

A ilusão antes foi a falsificação da quase totalidade das aparições da Virgem Maria nesta Humanidade, quando
lhes anunciaram crimes e castigos se vocês não se arrependessem.

Isto é ilusão.

Maria, que lhes estende a mão, é Verdade, porque Maria vem salvá-los, ela vem elevá-los, a partir do momento
em que vocês o pedirem e lhe pedirem.

Compreendam bem que o conjunto de sistemas de controles humanos que foram construídos na superfície
deste planeta (que vocês os chamem de sociedades, que vocês os chamem de políticos, que vocês os

chamem de religiosos) foram sistemas que os fizeram se privar da sua Liberdade.

Hoje, vocês devem reaprender a ser livres inteiramente, não condicionados por um sistema social, por um
sistema político ou por um sistema religioso, quaisquer que sejam.

Cristo é Liberdade, antes de tudo.

Cristo é Liberação e ele não é a Igreja.

***

Questão: como se pode ajudar as pessoas falecidas que estão em aflição e que vêm pedir ajuda às
pessoas que estão ainda neste corpo?

Tomemos, se quiserem, o problema em um outro sentido.

Se uma alma desta dimensão for perturbada por desencarnados que vêm pedir ajuda, isso significa que esta
alma humana não cortou, ela mesma, as relações com essas almas.

Compreendam bem que hoje as almas que deixam o plano da Terra não têm qualquer razão de sofrer, na
medida em que o plano astral foi completamente dissolvido.

Assim, as almas que deixam esse plano não podem ir aos planos intermediários tal como existiu desde
milhares de anos.

As almas são, portanto, liberadas desta matriz assim que dela saem.

Elas são colocadas em espera, em lugares que eu qualificaria de paradisíacos com relação ao que vocês
vivem aqui embaixo, para esperarem, para manifestarem, na 5ª dimensão, os seus corpos de Estado de Ser,

mas elas já tomaram posse dos seus corpos de Estado de Ser.

Os planos intermediários foram realmente dissolvidos pelo Arcanjo Miguel.

Assim, um ser humano que estiver em ressonância e em relação com desencarnados demonstra, dessa
maneira, em si, um problema que não foi resolvido com relação a essas almas, porque essas almas não estão

mais aí, literalmente.

Desde mais de um mês, e devido à Presença do Arco Elétrico entre a Terra e o Sol, toda alma que deixa esse
corpo escapa, de maneira definitiva, da matriz, reencontrando-se no seu corpo de Estado de Ser no nível do

Sol.

Ninguém pode se perder nesta estrada porque é uma estrada de Luz.

Vocês ali são, deixando esse corpo, como que guiados e atraídos, exatamente.

Vocês não podem, como era o caso ainda anteriormente, vagar nos planos intermediários que chamavam de



plano astral, de planos infernais.

Estes, simplesmente, não existem mais.

***

Questão: isso é válido mesmo no caso de uma morte súbita ou de suicídio?

O suicídio jamais é, ô jamais, uma maldição, contrariamente ao que vocês creem e o que lhes inculcaram as
religiões.

Qualquer alma que deixar esse plano, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua morte, não pode mais
vagar no que vocês chamam de astral.

Esta alma é conduzida diretamente ao nível do Sol para ali reencontrar o seu veículo de Eternidade, quaisquer
que sejam as circunstâncias desta morte.

Não podem existir projeções com relação às leis criadas pelo ser humano que diz que a alma que se suicida é
uma alma que vaga.

Isso era verdadeiro há ainda algum tempo, porque vocês eram prisioneiros, infatigavelmente, desta matriz e
eram chamados a se reencarnarem sem fim, dentro de rondas sem fim, para pagar, assim dizendo, erros que

apenas existiam na imaginação desenfreada daqueles que criaram esta dimensão.

A armadilha hoje acabou.

Vocês são, hoje, liberados, mesmo vivendo ainda nesta densidade, vocês devem aceitar os fundamentos,
porque isso foi consumado no Céu e isso está chegando sobre a Terra.

***

Questão: as almas que viveram a sua encarnação no horror ou na maldade, reencontram, apesar de
tudo, os seus corpos de Estado de Ser deixando esse plano?

Bem amadas almas humanas, em nome de qual lógica, em nome de qual Lei, não do Amor, seria possível,
neste final de ciclo, a uma alma, quaisquer que sejam seus erros, não ser resgatada.

O Amor e a Graça estão além da punição e da ação/reação.

A Lei da Graça entrou em ação e entrará cada vez mais em ação.

Por que vocês querem ter que pagar o que quer que seja?

Vocês não pagaram o suficiente, desde tantas e tantas vidas que estão sobre esta Terra?

Essa será a minha palavra final.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e lhes digo até breve, nos domínios da Unidade,
até breve, nos domínios da Verdade, ali onde o sofrimento foi banido, ali onde o peso não existe mais, ali onde

tudo é leveza, Unidade, facilidade e Eternidade.

Sejam abençoados.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, de ver que há pessoas
que não conheço pessoalmente.

Então, eu me apresento primeiro e lhes transmito todas as minhas bênçãos e todo o meu Amor.
Mas vocês são muito numerosos, efetivamente, a seguir as minhas palavras, mas, a terem me ouvido, muito

menos numerosos.
Eu fui encarnado há não muito tempo.

Meu nome era Mikäel Omraam Aïvanhov e, para aqueles que seguem o que disse, eu me tornei, desde
algumas semanas do seu Tempo Terrestre, aquele que dirige o que vocês chamam de Assembleia dos 24

Veneráveis Anciões, ou seja, a Ordem dos Melquizedeques.
Como sabem, talvez para a maior parte de vocês, quando eu intervenho, é sempre por perguntas e respostas,
porque eu considero que responder a questões é certamente a melhor maneira de ajudá-los a irem para o seu

caminho.
Entretanto, eu lhes devo hoje algumas explicações.

Lembrem-se, para aqueles que já leram as minhas propostas, no início de agosto anunciei que o mês de
setembro seria um mês muito particular onde a hiper excitação mental iria se encontrar, sobre a Terra, levada a

sua convulsão.
Eu empreguei, com justa razão, uma expressão que acho bizarra e eu constato hoje que corresponde

completamente à realidade: empreguei a expressão «delirar» («yoyotter de la touffe»), ou seja, que o mental,
no nível da Humanidade, ia se encontrar projetado nas esferas de questionamentos extremamente importantes.

Como sabem, é o que constatam em vocês, mas também, para aqueles que se interessam sobre o que
acontece no exterior de vocês, coisas estão se entrechocando e, para aqueles também que seguiram o que eu

disse na semana passada, vocês sabem que os 24 Anciões, nós estávamos extremamente inquietos, sem
poder precisar o porquê de estarmos inquietos.

Simplesmente, do nosso ponto de vista, observamos que a Humanidade e muitos seres humanos seguiam, eu
diria, de maneira conscienciosa, com integridade, com Consciência, também, os Casamentos Micaélicos.

Nós estávamos extremamente contentes, obviamente, e o que é que constatamos desde aproximadamente
duas semanas?

Que o ser humano, na sua totalidade, ao nível da egrégora da Humanidade, não chegou a superar e a
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transcender o início, eu diria, da Translação Dimensional que vocês escolheram chamar de Ascensão.
Eu estive extremamente preocupado porque não tínhamos, tanto os Arcanjos como nós mesmos, nas

diferentes Dimensões, a razão ou a explicação desse processo que eu chamaria de atraso à ignição, de algum
modo, dos seus corpos espirituais e dos seus corpos de Eternidade ou corpos de Estado de Ser.

Tivemos dificuldade para compreender.
A resposta interveio há alguns dias.

Então, como sabem, eu fui, na minha vida, mais um pedagogo, um ser espiritual, mas não um ser de ciência e
vou então tentar explicar-lhes porque é muito importante, não unicamente para vocês, que estão aí, eu estou
pesaroso, e talvez vocês tenham perguntas muito ardentes, mas o que eu lhes digo é também extremamente

ardente.
Nós tínhamos uma pergunta então e não compreendíamos porque a Humanidade não chegava a acender, de

algum modo, um sinal preciso de Luz que estava inscrito no nível da alma e nós não tínhamos a resposta.
Então, havíamos emitido a hipótese de que a Humanidade não estava talvez pronta para juntar-se à sua

dimensão de Eternidade.
E bem, imaginem que não era nada disso.

Nós trabalhamos (quando digo «nós», não sou eu, certamente), e encontramos a razão específica do porquê a
Humanidade não chegava a aceder a este estágio de ignição da alma.

Nós faremos de modo a retificar isso muito, muito rápido.
Eu lhes devo, entretanto, explicações, porque talvez muitas pessoas sentiram medo, mas devo assegurar-lhes
que, nós também, nós tivemos um pouco de medo por vocês e a resposta é a seguinte: durante a história da

Humanidade, existiram processos muito específicos de modificações de seu sistema imunológico.
Estes foram chamados de vacinas.

Há uma vacina que a Humanidade inteira tomou, todos, sem exceção, que foi chamada de vacina contra a
varíola, que foi parada, agora, desde mais de 30 anos.

Essa vacina possuía uma toxina muito específica que se instala, de algum modo, no nível de seu DNA,
impedindo-o literalmente de mudar.

Se vocês olharem o que aconteceu na Terra quando a vacina da varíola foi parada, vocês constatam que
crianças diferentes nasciam.

Vocês as chamaram de crianças índigo, no início dos anos 80 e 90.
Essas crianças possuíam, eu diria, antenas cósmicas e a capacidade para interagir com outras Dimensões e

penetrar essas outras Dimensões.
Obviamente, a vacina da varíola tinha sido parada e, então, o que aconteceu?

Nos anos muito mais recentes, sobre o conjunto da Terra, apareceu outra vacina relacionada a hepatites, que
quiseram dar, sobretudo aos jovens e vocês compreendem porque, é para recolocar a mesma molécula que

permitia impedir que a nova geração acedesse a esta multidimensionalidade.
Levamos muito tempo para compreender isso e somente o compreendemos há alguns dias, e sabemos que

há uma substância que é introduzida, na maior parte dos seres humanos no planeta, sejam os mais idosos e os
mais jovens que é, de algum modo, um redutor vibratório.

É exatamente a palavra que corresponde, que impede o DNA de se duplicar.
Vocês sabem que, durante os Casamentos Celestes, o Arcanjo Miguel falou-lhes da ativação das 12 lâmpadas

e também das novas fitas de DNA.
Bem, nós constatamos que a Humanidade, a sua Consciência, havia subido, mas que a Vibração do corpo

biológico não podia seguir e aí está a razão.
Então, sabemos qual é a natureza desta molécula, sabemos como neutralizá-la e eu creio que o Arcanjo Miguel,

também, quando intervier, lhes dirá o que ele conta fazer para vocês durante a semana que antecede o final
dos Casamentos Celestes que vai corresponder, também, à liberação das correntes colocadas no nível do seu

DNA, e não unicamente no nível da Humanidade, através dos sistemas de controle que foram instaurados
desde milhares de anos nesta Humanidade.

Aí está, eu tinha então que lhes comunicar isso e, obviamente, não era para associar medo ao medo, era
simplesmente para tentar compreender o que acontecia.

Obviamente, os cientistas lá de cima compreenderam o que acontecia e trabalhamos, agora, para a liberação
deste engrama cristalino que foi colocado, à base de carbono, para impedir o DNA de mudar.

Isso é uma Verdade e vamos trabalhar, todos juntos, muito em breve, para liberar isso, a fim de que o seu
corpo biológico comece, ele também, a sua Translação Dimensional.

Era muito importante esse desenvolvimento.
Se vocês tiverem uma ou duas perguntas, não demasiadamente científica, com relação a isso, eu gostaria de

tentar responder antes de começar, se quiserem, a dialogar com vocês e a trocar, no meu modo habitual.

***

Questão: onde está o que chamamos de Sombra?

Houve um combate memorável, que ocorreu nos planos multidimensionais.



Miguel não está aí por acaso.
Certamente, nós lavamos, limpamos, é um termo que gosto muito, os planos intermediários, o que São João

chamou de franjas de interferência, ou seja, nós passamos, desde vários meses, em revista e em limpeza, de
algum modo, as franjas que eram como sua prisão, ou seja, as forças astrais, emocionais, que bloqueavam a

Humanidade nos esquemas de funcionamento ligados ao medo.
Obviamente, nós ganhamos, porque não podia ser de outro modo.

A Luz veio e a Luz ganhou.
Ela ganhou no Céu, mas ela deve ganhar também na Terra e, a partir do período de meados de agosto, desde

a insuflação de novos códigos de Luz Metatrônica, nós pudemos expulsar, literalmente, da atmosfera astral
desse sistema solar, as forças opostas à Luz.

Algumas, aliás, entraram em dissidência e se voltaram para a Luz.
Entretanto, há seres humanos na Terra que acreditam poder levar intenções sombrias, para não dizer outra

coisa.
Então, qual foi o meio que encontraram?

Impedir a Humanidade de viver a Ascensão e a Translação Dimensional.
É, primeiramente, e é o mais importante, o medo.

Causar-lhes medo e causar medo é o meio mais potente para impedir o ser humano de aceder à sua
Dimensão eterna, porque o medo os mantém no ‘sistema de controle humano’, ou seja, nesse sistema em que

vocês estão aprisionados, literalmente.
A segunda coisa, obviamente, é que, aí também, nesses produtos que querem lhes injetar, há coisas que não

estão verdadeiramente na Ordem com a Luz.
Aí está o que posso dizer.

De nada serve ir mais longe.
Entretanto, com relação a isso, vocês sabem, e nós o esperamos, com a potência vibratória que vai se
manifestar sobre a Terra entre 22 e 29 de setembro, todos esses obstáculos ligados ao medo vão ser

volatizados.
Portanto, de nada serve se interessarem muito especialmente pelo que está ali dentro.

Eu iria lhes responder simplesmente que o que há dentro é nada e que é grande perigo, mas que o perigo não
deve fazê-los reagir ou tomar as armas, mas deve fazê-los subir em Vibração.

O único modo de escapar disso, e é o paradoxo, é não se opor, porque aquele que se opõe tem o mesmo
resultado que aquele que consente, porque ele provoca a dualidade entre o bem e o mal.

Vocês devem, hoje, elevar-se acima do bem e do mal pela potência da Vibração da Luz e do Amor.
Não há alternativa e é isso que vocês devem realizar.

Não é se opondo, ou dizendo ‘não’, que vocês vão servir à Luz, e aqueles que os mantêm sob o sistema de
controle sabem muito bem disso.

Eles buscam apenas uma coisa, que vocês entrem em rebelião e se oponham à ordem estabelecida para
instaurar algo que será terrível.

Então, vocês não têm que se opor, vocês têm que elevar as suas Vibrações, individualmente, e se algumas
dezenas de milhões de seres humanos elevarem as suas Vibrações deste modo, o conjunto do planeta,

naquele momento, irá descobrir a Liberdade e sairá dos sistemas de controle para penetrar a sua soberania
espiritual.

É muito importante aceitar isso: não gerar medo, não gerar oposição, mas elevar-se acima disso.
Essa é, como dizer, a grande metamorfose da Humanidade que está se preparando.

Então, vocês devem, como alguns disseram neste verão (inverno, no hemisfério sul), agradecer aos seus
próprios algozes, porque eles lhes deram a oportunidade de se revelarem e despertarem.

Não é preciso julgá-los.
Não é preciso condená-los, senão vocês jogam o jogo deles, mas é preciso se elevarem, literalmente, acima

disso e vocês têm a possibilidade.
O Espírito humano vai tornar-se de novo muito potente, sobretudo quando tivermos liberado, juntos, o que

bloqueia a evolução do seu DNA.
Compreendem isso?

***

Questão: Você acaba de dizer que o medo era um obstáculo no caminho, mas você mesmo disse
que, nos outros planos, vocês «tiveram medo».

Tivemos medo por vocês.
Não tivemos medo, nós.

Não é de forma alguma a mesma coisa.
Não me faça dizer o que eu não disse.

Para nós, se quiser, não há estado de humor.



Para nós, o importante é que a alma humana seja salva, com ou sem o seu corpo, ainda que nós tenhamos
necessidade de material genético, para vocês, não para nós.

Portanto, para nós, a elevação da Humanidade, a Translação Dimensional, é o final desta matriz de ilusão na
qual vocês estão.

É uma certeza porque é algo que foi decidido pela própria Fonte, pelos 24 Anciões e pelo Conclave
Arcangélico, e pela sua e pela nossa Criadora, de todos nós, Maria.

Nós decidimos acabar, de todo modo, com o sistema da experiência, tal como a conhecem, da ação/reação,
ou ainda chamado de karma, ou ainda, de eletromagnetismo.

Vocês devem, toda a Humanidade deve passar, agora, além desta matriz e juntar-se às esferas da Eternidade
e da não separação.

O medo que tivemos por vocês correspondia à dificuldade de conservar um material genético.
Vamos regular esse problema, bem depressa, agora.

Quando eu falo de medo, mesmo eu, na minha vida, eu sempre disse que precisava fazer o bem,
evidentemente, para se opor ao mal.

Bem, eu creio que, hoje, podemos dizer que fazer o bem ou fazer o mal nutre necessariamente a Lei de
ação/reação e os afasta definitivamente da ação da Graça.

Isso não quer dizer que o mal não existe.
Isso não quer dizer que o bem não existe.

Isso quer dizer que o seu nível de Consciência, a sua Vibração, deve elevar-se além desta dualidade para ser
capaz de juntar-se à Unidade, ou seja, à Fonte.

Isso é muito importante de compreender.
Houve um decreto extremamente importante, neste verão (inverno, no hemisfério sul), que decidiu, por um
comum acordo, que os planos da Ilusão, os planos da separação, os planos da 3ª dimensão dissociada

estavam acabados, isso é extremamente importante de compreender.

***

Questão: Como, no quotidiano, viver essa superação do bem e do mal?

Superando o quotidiano, justamente.
O que isso quer dizer?

Por exemplo, se um membro da sua família lhe faz uma observação desagradável, você vai, obviamente, tentar
reagir porque você acha que é justo reagir para colocar as coisas em ordem, para, como vocês dizem, colocar

em pratos limpos, as coisas.
É um modo de ver, de restabelecer o equilíbrio, mas, agindo assim, vocês participam da ação/reação.

Eu não disse que era algo fácil, mas já é algo a aceitar, em Espírito e em Verdade.
Isso quer dizer que passar além do bem e do mal significa que, por exemplo, ao invés de remeter esta pessoa
ao seu lugar, vocês se elevam em Vibração, vocês se conectam, vocês usam cristal, vocês fazem uma oração,

vocês decidem o que quiserem, mas vocês se desinteressam totalmente pelo elemento causal para passar
acima.

E isso é válido em todos os gestos da Vida quotidiana porque, se vocês se elevarem acima da Vibração que
pode gerar o problema, qualquer que seja a causa, e quem quer que seja a causa, se vocês se elevarem na
Vibração (e isso, hoje, é extremamente fácil, desde os Casamentos Celestes de Miguel), vocês têm acesso,

todos os seres humanos têm acesso à Vibração pelo chacra coronal e pelo chacra do Coração.
Portanto, naquele momento, antes de querer fazer intervir o mental reativo que vai se opor, ou que vai se aliar

(não importa, é o mesmo resultado), se vocês tirarem o tempo de alguns minutos para subir na Vibração,
conectando-se, o problema dissolver-se-á por si.

Vocês verão que o Espírito humano é onipotente e que, por exemplo, o que as forças opostas à Luz querem
fazê-los suportar, com o que elas querem lhes fazer, não vai ocorrer, simplesmente porque vocês terão

passado acima.
Mas, por outro lado, se a Humanidade se opuser e apenas fizer se opor sem subir na Vibração, ela irá reforçar
a oposição, sobretudo nesses períodos de abertura para as energias Arcangélicas que são momentos, eu os

lembro, privilegiados na história da Humanidade.
Vocês não estão mais em uma Dimensão de evolução linear, vocês estão em algo que leva à transmutação,

vocês estão em uma metamorfose.
Guardem essa palavra porque ela é extremamente importante.

Trata-se, na verdade, de uma metamorfose total da sua Consciência, do seu corpo e da Humanidade, e isso
acontece agora.

***

Questão: sob qual forma e quando vai se manifestar a ajuda que nos será prestada?



Eu falei de duas coisas: eu falei do seu impulso, para vocês, da sua metamorfose em vocês, ou seja, que
vocês devem engajar uma revolução do Espírito que irá permitir a metamorfose, ou seja, superar a dualidade

bem/mal para ir para a Unidade, isso é muito importante.
Eu creio que muitos Arcanjos se expressaram sobre isso.

A segunda coisa é que devemos desatar, juntos, a molécula que foi colocada no conjunto do seu DNA.
Isso é um fenômeno vibratório que será desencadeado completamente no final de setembro, por uma

qualidade de irradiação da Luz extremamente específica e que vocês chamariam, eu creio, de acordo com o
que me disseram, de radiação ionizante.

Não é preciso ter medo.
Isso vai quebrar especificamente esta molécula, no nível do seu DNA, mas, vocês também, pelo seu Espírito,

elevando-se para a Unidade, vocês irão afirmar a liberação do seu próprio DNA.
Eu creio que Miguel previu, para isso, afirmações extremamente precisas no nível vibratório e também no nível

do pensamento, ou palavras, eu não sei exatamente.
Vocês vão ver com ele mas, entretanto, há um duplo trabalho que será feito.

Nós vamos polarizar, literalmente, a Luz que vem do cosmos para vocês e vamos transformá-la em uma
qualidade específica de radiação que chamamos de radiação ionizante.

Estão me dizendo que isso também é chamado de raios gama.
Portanto, haverá impulsos de raios gama nos últimos dias de setembro, no momento oportuno, para liberar o

seu DNA.

***

Questão: é possível que as crianças índigo não estejam abertas a tudo isso?

Isso pode ser explicado simplesmente: você esquece o destino individual da alma.
Entretanto, lembre-se das palavras de Cristo: «os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros».

Eu creio que isso também nós já dissemos.
Muitos seres humanos que seguiram os Casamentos Celestiais necessariamente não viveram, ainda, a

Vibração que lhes permite aceder ao seu Estado de Ser ou ainda à percepção das novas lâmpadas.
Mas não há que se preocupar porque a conclusão dos Casamentos Celestes, que irá ocorrer no final de

setembro, não firma, e de maneira absoluta, o fim da abertura e da passagem com Translação Dimensional.
Os seres que tiverem despertado esses novos centros, essas novas energias, mesmo se o DNA não tiver

acompanhado isso, são seres que têm sido os Ancoradores desta nova Luz.
Eles foram os Transmissores, sobre a Terra, desta nova Luz.

É preciso bem compreender que nós somos, como dizer (os Arcanjos, Maria, os 24 Anciões e várias formas
de Consciência) onipresentes, mas estamos sobre planos dimensionais que ainda estão afastados do seu

plano dimensional porque, se a nossa dimensão, ou outras dimensões ainda mais elevadas, se aproximarem
da sua dimensão, a sua dimensão iria literalmente explodir.

Nós procedemos por pequenos toques.
A nossa aproximação vibratória apenas pode ocorrer através desses canais purificados.

Por enquanto, há milhões de seres humanos que abriram esses canais e que vivem os Casamentos Celestes
na Vibração.

Outros vivem isso em Verdade, mas sem a Vibração.
No momento, isso não quer dizer que não sejam «eleitos», ou que não irão para a metamorfose.

Isso significa, simplesmente, que estão abertos aqueles que poderiam suportar este afluxo vibratório.
Os outros irão seguir no último momento e, aliás, para aqueles que se abrirem no último momento, não haverá

mesmo necessidade de ter despertado a Kundalini ou de ter despertado as novas lâmpadas, mas a energia irá
ativar, literalmente, a porta, ou seja, o Coração, e nada mais.

***

Questão: como explicar as diferenças de datas de final de ciclo, 2012, 2011?

Então, você aponta para algo importante.
De início, o Mestre da Luz que se expressava através de médiuns, recentemente, ou mesmo Maria, bem

disseram que ninguém conhece a data e a hora, exceto o Pai, exceto a Fonte.
Entretanto, existe um relógio cósmico inegável ao qual toda evolução de Vida e toda Consciência de Vida está

submetida.
Esse calendário Maia de que fala, é preciso bem compreender que, efetivamente, a data do final não é o ano

2012.
Isso é o que lhes fizeram crer os Illuminati, porque estavam convencidos de que, dando-lhes esta data, eles

teriam tempo de instalar uma série de coisas muito desagradáveis.



A verdadeira data é, certamente, a primeira que lhes deram, é o final de outubro de 2011, mas mesmo esta
data não corresponde à Verdade.

Por quê?
Porque a Fonte decidiu se adiantar às forças da Sombra.

Como se adiantar às forças da Sombra?
As forças ditas da Sombra (nesta dimensão, prefiro chamá-las de forças de controle) são forças que estão a

par, desde milhares de anos, dos ciclos, em particular, das passagens de Marduk, de Hercólubus, das
passagens de Nibiru, das passagens por alguns eventos astronômicos extremamente importantes.
Elas basearam o conjunto da evolução da história da Humanidade sobre esses conceitos de ciclos.

Aqueles que, pelo conhecimento das datas, do clima e das modificações que ocorrem nesse sistema solar,
controlam a Humanidade.

Mas esqueceram de uma coisa que não poderiam saber, é que a Luz chegaria bem antes desta data e, isso,
eles não podiam saber, porque esses maus rapazes não têm acesso completo, se quiserem, a essas

dimensões superiores.
Eles têm acesso a uma dimensão temporal: eles podem ir ao futuro ou ao passado, mas dentro desta mesma

dimensão, eles não podem conhecer o que vem de outros sistemas solares, ou de outras galáxias.
E é exatamente o que está acontecendo.

Portanto, empregando uma expressão trivial, vamos superá-los por um triz e é por isso que eles estão se
transtornando, e é por isso que eles se agitam em todos os sentidos, porque eles sabem, de maneira

irremediável, que perderam totalmente esta dimensão que existia apenas pela sua criação.
Eles não poderão mais prender nenhuma alma neste mundo e neste universo, isso acabou.

Resta, agora, fazer as coisas corretamente.
Eu empreguei a palavra, como o Arcanjo Miguel, limpar um pouco o terreno do jogo, se quiserem, de maneira a

que as coisas ocorram em ordem, em harmonia e na Beleza.
Portanto, o que acontece atualmente corresponde a uma etapa essencial e esta etapa essencial é agora, ela

não é em 2011, ela é imediatamente.

***

Questão: quais são as coisas mais importantes para subirmos da melhor forma possível em
Vibração? 

Então, as Vibrações, a Radiação, se quiserem, do Espírito Santo, as Radiações do Ultravioleta, as Radiações
da Fonte, são, todas, potentes.

Como não bloquear, se quiserem, essas energias?
O maior obstáculo do ser humano é o mental, ou seja, assim que vocês se põem a refletir (sobre a vacina,

sobre o seu futuro, sobre o dia a dia), a irradiação cósmica não pode atingi-los.
É tão simples assim.

É por isso que, na última semana, eu solicitei um esforço da Consciência, para subir na Vibração.
É nesse sentido que o Arcanjo Miguel irá lhes solicitar, durante uma semana, para subirem na Vibração e não

mais durante uma ou duas horas, mas durante uma semana inteira.
O ser humano é muito potente, então, como subir na Vibração?

Parando o mental.
Então, se, para você, for cozinhar que para o mental, cozinhe e pense na Vibração.

Se, para você, for cantar, então, cante e pare o mental.
Se, para você, for colocar cristais, então, coloquem cristais.

Se, para você, for fazer uma oração, ainda que seja uma oração repetitiva, se você sentir a Vibração, então,
faça-o.

O que é a Vibração, a subida vibratória?
É quando o mental se coloca em repouso, quando vocês não são mais controlados pela consciência comum,

quando o chacra da Coroa se põe a Vibrar e quando o chacra do Coração se põe a Vibrar em uníssono.
Naquele momento, vocês mudam, vocês provocam uma metamorfose e uma Translação Dimensional.

Compreendem isso?
Entretanto, há um protocolo que foi dado mais de uma vez, é o protocolo de ‘Meditação sobre o Coração’ (1),

de RAM, que utiliza a focalização da Consciência sobre seis zonas vibratórias específicas.
Ele dá início, muito precisamente, à Vibração do Coração.

Quando a Vibração do coração se ativa, vocês saem desta Dimensão, mesmo tendo os pés sobre a Terra.
É isso que é preciso realizar, a cada minuto ou a cada oportunidade, quaisquer que sejam suas vidas, mas,

sobretudo, não deixar o mental embarcá-los nos medos, nas reações, porque é o meio de cortar as Vibrações
e o Pai sabe que, lá em cima, nós fazemos de tudo para que essas Vibrações cheguem sobre a Terra, nós

fazemos de tudo, mas, os outros, também, fazem de tudo para que as Vibrações não cheguem aí.



Então, o que eles têm como meio para impedir as Vibrações de chegarem?
Eles têm o medo, portanto, eles geram o medo: o medo da economia, o medo da doença, e o medo da

ditadura, e o medo da perda de liberdade.
Mas vocês são livres nesse mundo?

Absolutamente não.
Vocês não têm qualquer liberdade.

Vocês são livres para não irem trabalhar amanhã?
Não, porque vocês irão me responder que é preciso pagar tal coisa, tal coisa.

Portanto, a liberdade não é algo que corresponda à sua vida, ela corresponde ao seu Espírito, eventualmente, à
sua liberdade de pensar.

Vocês creem ser totalmente livres do que pensam?
Sim, se não ouvirem o rádio, se não navegarem na internet (exceto para ler as mensagens, certamente) e se

vocês cortarem todos os meios da mídia.
Naquele momento, vocês podem declarar-se livres, mas admitam que isso dificilmente é realizável, atualmente,

não é?
Portanto, subir na Vibração é o único modo de encontrar e de adquirir a Liberdade que está a caminho para

vocês, independentemente do que queiram lhes fazer crer as mídias.
Isso é muito importante de compreender.

E, sobretudo, o motor da Liberdade é o motor da elevação Vibratória e, isso, nós o dissemos inúmeras vezes,
é a Alegria.

Se vocês fossem capazes de rir uma hora por dia, nós não teríamos qualquer preocupação.
Não teríamos medo por vocês.

***

Questão: Isso significa que depois de 29 de setembro tudo para? 

Não verdadeiramente.
Tudo começa.

Se devêssemos «parar» algo, isso apenas poderia se fazer graças a uma intervenção maciça das
Embarcações de Luz.

Quando eu digo maciça, vocês sequer imaginam o número, porque queremos a todo custo salvar esta
Humanidade, mas preferiríamos (e isso é muito mais fácil de compreender, também do seu ponto de vista) que

a Humanidade passasse pela metamorfose sozinha.
Com a nossa ajuda, certamente, porque, sozinhos, vocês não iriam saber, mas, metabolizando as energias e

os raios cósmicos que há nesse momento aí, teremos tempo, vocês e nós, de fazer de modo com que o
máximo de seres humanos possa aceder a esta metamorfose.

Nós esperamos uma revolução total da Consciência, mas não uma revolução pela guerra, não é?
Uma revolução pelo Amor e pela Vibração.

E temos muita esperança de ali chegar.

***

Questão: o seu discurso de hoje parece ser muito mais confiante do que aquele que teve semana
passada.

Não é mais confiante, é radicalmente a 180º, por uma razão muito simples: quando me expresso, eu lhes digo a
Verdade.

Na semana passada, tudo estava complicado, literalmente.
Nós encontramos a solução.

Então, sim, o meu discurso está a 180º.

***

Questão: quando vivemos já um início desse processo e há um problema fisio-energético que cria
um bloqueio no nível cerebral, bloqueando o acesso da Coroa a essas Vibrações, o processo

transdimensional pode ser bloqueado?

Não, porque vocês não sabem o que vai ocorrer, no último momento.
Obviamente, ainda uma vez, eu repito, aqueles que fusionaram a Coroa da cabeça e a Coroa do Coração são



os Ancoradores da Luz e os Transmissores da Luz, mas isso não quer dizer que os outros são deixados de
lado.

Isso quer dizer, simplesmente, que eles têm um trabalho de transmutação talvez mais importante a fazer, não
de purificação no nível kármico, ou outro, eu falo de subida Vibratória.

Então, talvez o que é o bloqueio biológico, nós iremos sabê-lo no final de setembro.
Talvez, também, isso simplesmente significa que essas pessoas deverão viver o fenômeno de Translação,
mas no último momento, sem participar do esforço vibratório, porque elas devem estar protegidas, de uma

maneira ou de outra.
Portanto, não há qualquer julgamento ou qualquer corrida ou qualquer competição com relação a isso.

Por outro lado, obviamente, é verdade que aqueles que têm a oportunidade de viver as Vibrações da Coroa e
do Coração e as novas lâmpadas, obviamente, têm acesso a planos dimensionais aos quais, por enquanto,

vocês não têm acesso, mas isso deve ser um encorajamento e não uma frustração porque, em última análise, o
resultado será o mesmo.

Eu creio, aliás, que a Divina Maria lhes disse na semana passada: ela não quer deixar ninguém para trás, ela irá
estender a mão a todos e isso não é uma visão da mente.

***

Questão: como criar as Vibrações se tivemos acesso a esses aspectos multidimensionais e eles
estão hoje cortados ou bloqueados?

Eles estão cortados hoje, unicamente porque a mídia, o dinheiro, a finança, a saúde, todos esses problemas
que há ao redor de vocês, desde quinze dias, intensificaram a capa de medo que havíamos liberado.
Então, muitos seres humanos sentiram subidas Vibratórias até o final de agosto e sentem um discreto

incômodo, para não dizer de outro modo, desde o início de setembro.
Isso está unicamente ligado a esta luta sutil que existe entre a liberação e o controle entre a Sombra e a Luz.

Então, não se preocupem, tudo isso vai desaparecer, muito em breve.

***

Questão: por que não se chega a imaginar, para mim, que o processo ascensional possa ocorrer
sem o corpo?

A Ascensão corresponde à saída da Ilusão na qual vocês estão presos, que é esta Dimensão.
É o acesso à Luz.

O aceso à Luz se faz em Consciência.
Não é uma morte, quer dizer que a Consciência não se apaga, mesmo se o corpo se apagar, o que é diferente

da morte, isso é muito importante de compreender.
Agora, eu lhes garanto que se fizerem a experiência do seu corpo de Estado de Ser, do seu corpo de Luz, o
corpo imortal ou o corpo de Cristal, para alguns, vocês vão olhar esse corpo no qual estão como um despojo

que não tem qualquer valor.
Entretanto, o mais importante, e sempre dissemos, é a Consciência, e não o corpo.

Então, para nós e para vocês, não faz qualquer diferença entre a Ascensão com o corpo e sem o corpo,
porque, de todo modo, vocês irão se encontrar em um mundo que nada mais tem a ver com este.

Então, o corpo é importante, no nível do material genético, mas não o seu corpo para vocês e vocês mesmos,
aliás, vocês irão pensar a mesma coisa quando se transmutarem dentro do corpo de Estado de Ser.

O que foi chamado de Ressurreição final não é a Ressurreição da carne, tal como quiseram fazê-los crer
através de algumas escrituras, é a Ressurreição do Espírito.

Coloquem-se a questão: por que lhes disseram que vocês são Corpo/Alma/Espírito, mas que têm corpos
sutis?

Por outro lado, para os corpos espirituais e os corpos Divinos, disseram-lhes que não são corpos, disseram-
lhes que são centelhas.
Falta uma ponta, não é?

E a ponta está lá em cima, no sol, quer dizer que, a partir do momento em que vocês «caíram», a partir do
momento em que vocês se precipitaram pelas leis de atração eletromagnética nesta densidade, vocês

deixaram, como diz, inquebrável, no vestiário, o corpo de Luz e ele espera por vocês.
Quando penetrarem o corpo de Luz, eu posso lhes dizer que esse corpo daqui embaixo, nada tem a fazer.

Olhem as experiências das pessoas que fizeram as experiências de morte iminente, como dizem, em inglês,
NDE: quando trazidos nesse corpo, elas dizem que reintegram algo que é a morte.

É isso que vocês são no inferno e na morte, não quando estão lá em cima, é uma questão de ponto de vista.
O ponto de vista do ego e da personalidade é querer manter a integridade desse corpo, da sua vida quotidiana

e de tudo o que faz sua vida comum.



O ponto de vista do Espírito é juntar-se ao Espírito e nada mais.

***

Questão: o que vão se tornar as pessoas que não estão nesse processo de despertar? 

Mas você não compreendeu.
Toda a Humanidade deve passar pelo processo de despertar, uma vez que esta matriz não vai mais existir.

A partir do momento em que não houver mais a possibilidade de prosseguir a experiência (como lhes dizíamos
ainda há um ano ou dois) nesta Dimensão e recomeçar um ciclo (dado que esta terceira Dimensão dissociada

não vai mais existir em lugar algum), conclusão: não há alternativa do que irem viver reunificados.
É tão simples assim e, isso, isso é novo também.

***

Questão: quer essas pessoas «creem», ou não creem?

Não é um problema de crença.
Você pode bem dizer que tal coisa não existe, você pode colocar a cabeça no buraco e fechar os olhos, não é

por isso que a coisa irá desaparecer.
A Divindade, a sua Dimensão de Semente de estrela, é Verdade, ainda que vocês não acreditem.

E vocês não terão qualquer meio de escapar a esta Verdade, dado que não haverá outra Verdade ou outra
experiência.

Vocês compreendem por vocês mesmos o que isso quer dizer.

***

Questão: as orações podem trazer algo a mais, nesse momento?

Eu responderia de modo humorístico: se disserem «bla, bla, bla» com o Coração, isso terá o mesmo efeito.
O importante é a intenção que colocam com a oração.

Eu os lembro de que (está, eu creio, em Mateus) Cristo disse: «não faça das suas orações palavras em vão».
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que vocês podem passar a sua Vida orando com palavras, sem ali colocar o Coração, isso não
terá qualquer valor.

Vocês podem orar chorando e ter um valor porque, naquele momento, vocês contataram o Coração.
Portanto, não há regra absoluta.

Vocês podem orar o que quiserem, tudo depende da qualidade Vibratória do seu Coração no momento da
oração.

Não há oração superior a outra.
Há apenas orações de Coração mais fortes do que outras, mas elas estão ligadas ao Coração.

Agora, se quiserem abordar o problema da Vibração, é diferente, porque, obviamente, as Vibrações vão levá-
los a níveis vibratórios, mas, entretanto, mesmo aí, o Coração será preponderante e predominante com relação

à Vibração gerada pelas palavras da oração.

***

Questão: qual é a utilidade, hoje, de fenômenos de queimações, no nível Vibratório, na base da
coluna vertebral?

Eles tentam lhes dar o Fogo na base.
O que quer dizer?

O despertar da Kundalini, se tiverem a oportunidade de vivê-lo, vocês podem aceder à dimensão do Fogo do
Amor muito mais facilmente.

Vocês sabem, o meu Mestre, Bença Deunov, disse que houve o dilúvio, na época de Noé, esse mundo
terminou na água.

Esse mundo aqui vai terminar no Fogo do Amor.
O Fogo do Amor são as chamas do Amor e é um Fogo devorador.

Esse Fogo pode nascer, no nível da Terra, no nível da sua base das costas.



Ele pode nascer diretamente no seu Coração.
Ele pode nascer, a partir das chaves Metatrônicas, na cabeça.

Esses três Fogos (da cabeça, do Coração e da base das costas) participam do Fogo do Amor.
Quando vocês estão no Fogo do Amor, vocês têm o encargo místico, o encargo espiritual, de irradiar esse

Fogo.
É preciso inicialmente encontrar o Fogo e, quando o Fogo se manifesta a vocês, vocês devem redistribuí-lo

amplamente, por toda parte.
É o que faremos com Miguel: vamos colocar o Fogo por toda parte.

***

Questão: qual é a melhor maneira de redistribuir esse Fogo? 

Deixar o Fogo se exteriorizar.
Não há intenção.

Permanecer, obviamente, na integridade, na bondade, no Amor, no Coração, na Alegria e deixar o Fogo fluir.
Não há necessidade de você direcioná-lo, ele se dirige para onde deve ir.

Esse Fogo é extremamente importante.
Todos os místicos que lhes descreveram fenômenos místicos específicos viveram esse Fogo do Amor.

Há diferentes tonalidades, diferentes colorações, diferentes efeitos, diferentes impactos, também, mas é o
mesmo Fogo que chamamos de Fogo do Amor.

***

Questão: hoje, qual é o papel daqueles que são chamados de Anjos da Transição?

Os Anjos da Transição são os Anjos do Senhor.
Os Anjos do Senhor são entidades que evoluem no que vocês chamariam, vocês, de 3ª Dimensão unificada,

ou seja, de fato, a 5ª Dimensão.
Eles não foram cortados da sua Fonte.

São os únicos seres, conscientes, biológicos, cujo sistema biológico é baseado no mesmo átomo que vocês,
para ser capaz de intervir na sua Dimensão.

Se um Arcanjo se manifestasse (no nível da sua Dimensão e na sua Luz, não por meio de um canal, de um
médium, mas diretamente sobre a Terra), a Terra explodiria literalmente, porque não há amortização.

Nas Dimensões, os Anjos do Senhor ou Anjos da Transição ou Anjo da Ascensão são os Anjos que podem
intervir na sua Dimensão.

As Embarcações de Luz, se precisassem intervir, não poderiam, em caso algum, colocar-se sobre esta
Dimensão.

Elas irão permanecer visíveis, invisíveis, se quiserem, precisamente sobre as duas Dimensões.
Serão os Anjos do Senhor que poderão intervir, ou Anjos da Transição ou da Ascensão.

***

Questão: à noite, durante o sono, podemos participar do combate contra a Sombra? 

Mas parece-me que Miguel lhes disse que vocês não tinham que se preocupar com a Sombra.
Ele disse, desde as primeiras etapas dos Casamentos Celestes: o objetivo é subir a Vibração.

Compreendam bem que vocês estão em uma etapa específica.
Nos tempos antigos, o bem lutava contra o mal.

Hoje, vocês devem compreender e admitir que, se vocês lutarem contra o mal, vocês nutrem a dualidade, ainda
que façam o bem.

É-lhes solicitado para ultrapassarem a dualidade.
Não existe solução final na luta contra o bem e o mal.

Isso é uma ilusão porque se o mal pudesse ganhar, esse mundo não existiria mais, simplesmente, mas o que
existiria no seu lugar não seria a Luz, seria outra coisa.

Então, superem o combate e vão para a Unidade.
Eu creio que, na França, há exemplos flagrantes de pessoas que se interpretavam caçadores de demônios,

que construíram mesmo, eu creio, estátuas gigantescas, não é?
Então, é verdade que muitos seres humanos gostam muito desta noção de combate contra o mal, mas o único

modo de superar o mal é transcendê-lo.



Hoje, lembrem-se de que vocês estão no Apocalipse, ou seja, na Revelação.
Tudo o que lhes foi escondido está sendo revelado: a Verdade com relação às falsidades que lhes disseram a

sua mídia, a Verdade sobre a noção de liberdade.
Por que tantos seres humanos reivindicam hoje para não serem vacinados, para não mais fazerem parte da

manada?
Tudo isso participa do mesmo despertar.

O despertar não é uma luta.
A luta mantém a dualidade.

O bem ou o mal jamais são ganhadores.
A única coisa que está ganhando é a Unidade.

Há uma mudança de paradigma extremamente importante nesse nível, porque vocês estão neste período e se
quiserem colocar fim nesta dualidade (o que será o caso, muito em breve) vocês devem estar na Unidade.

Portanto, querer manter os esquemas de oposição, de contradição entre o bem e o mal, faz o jogo do bem e
do mal, mas não faz o jogo do bem, ou seja, da Luz e da Unidade.

É uma mudança de paradigma.
Há algo de mágico no seu mundo (e que era o meu): um princípio que chamamos de ressonância e atração.
O princípio de ressonância e de atração lhes diz isso: se eu fizer o bem, se eu servir o bem, eu irei colher o

bem.
Então, coloquem-se a questão de porque aqueles que semeiam sem parar o bem são, sem parar, aborrecidos

pelo Diabo ou pelo Escuro.
Eles encontram, aliás, uma justificação aí dentro dizendo «é normal, eu faço o bem, então o mal me ataca».

É mesmo paradoxal.
E coloquem-se a questão: por que os seres que chegam a encontrar a Unidade jamais foram, oh jamais,
atacados pelas forças ditas escuras, porque as forças escuras nada podiam contra eles, eles estavam na

Unidade.
Vocês atraem aquilo em que pensam.

Se vocês pensarem na Sombra, vocês atraem a Sombra.
Se vocês pensarem na Luz, vocês atraem a Luz.

A subida Vibratória não é unicamente um pensamento, é algo que vai fazê-los mudar de ponto de vista, para
fazê-los ir para a Unidade.

A Unidade não conhece nem a Sombra nem a Luz, ela conhece apenas a Vibração da Luz e da Unidade.
A Unidade é Unidade.

A dualidade participa do seu mundo.
Os princípios do eletromagnetismo, que vocês conhecem nesta Dimensão, não existem nas outras

Dimensões.

***

Questão: eu sinto Vibrações no nível do Coração, da cabeça, por vezes sob forma de opressão. É
normal ou uma forma de bloqueio?

Meu caro amigo, isso é estritamente normal.
Lembre-se de que o Arcanjo Miguel falou da pressão da Radiação do Ultravioleta.

Quando uma energia nova se manifesta, seja no nível da Coroa da cabeça ou da Coroa do Coração, não é
sempre uma Vibração suave, leve, agradável, que os transporta.

Isso pode ser também, nas primeiras fases, e por intermitência, uma compressão, uma verdadeira
compressão.

Aliás, alguns seres viveram a abertura do chacra do Coração tendo medo de ter um infarto, porque isso dá uma
dor em forma de barra acima do Coração.

Isso é estritamente normal, isso não reflete absolutamente um bloqueio, mas está em relação direta com a
ativação do que é chamado de chacra do enraizamento da alma e de chacra de enraizamento do Espírito que

estão acima do chacra do Coração.
Por vezes isso dá uma Vibração pesada, como uma dor, efetivamente, de infarto, mas é diferente, assim

mesmo, é menos forte.
Mas, efetivamente, fenômenos de compressão precedem ou acompanham, por vezes, a Vibração.

Não há bloqueio nesse nível.

***

Questão: poderia nos dar a verdadeira cor dos chacras unificados? 



Mas todos os chacras são de Luz Vibrante, de cor branca.
O espectro eletromagnético dividido em 7 cores é específico da sua Dimensão.

No corpo de Estado de Ser não há 7 chacras, há 12 chacras.
Vocês redimensionam os seus chacras sobre a Vibração espiritual.

São fluxos de Luz, esses fluxos de Luz não são nem iridescentes, nem coloridos, eles pertencem à Luz branca
ou à Luz que eu qualificaria, para vocês, de incolor.

Sobre esse limite dimensional há 12 chacras.
Esses 12 chacras são ou de Luz incolor, ou de Luz Vibrante de cor branca, brilhante.

Mas os chacras não são algo que os seguem, de dimensão em dimensão, é preciso bem compreender.
Os chacras são o encolhimento, é linguagem simbólica, não completamente a Verdade, mas dificilmente posso

expressá-la de outro modo.
Sempre lhes disseram que um chacra estava em relação com um corpo, é muito mais do que isso: um chacra é
a condensação de um corpo (não confundir com as auras ou os corpos espirituais que são ainda outra coisa).
Hoje, os chacras, os seres humanos estão em profunda transformação, devido mesmo ao fato da ativação da

Coroa radiante do Coração, da cabeça e do sacro.
Para alguns, os três estão, lembrem-se, impressos com o Fogo do Amor.

Esse Fogo do Amor é uma Vibração extremamente rápida que induz uma Vibração ionizante que transforma,
que devia transformar, literalmente, o DNA.

Portanto, é um Fogo, é uma Vibração, antes de ser uma cor e uma forma.
Então, não posso lhes dar cores reais, eu posso lhes dar as cores, para um indivíduo.

Não há normalidade, como dizer, a aplicar sobre todos os indivíduos do planeta.
Vocês podem ter alguém que tem um primeiro chacra verde e salmão e que esteja completamente normal, e

há outro indivíduo que vai ter um chacra vermelho, verde e salmão e isso será, para ele, também,
completamente normal, porque isso será diferente segundo a sua origem estelar e segundo as suas linhagens

espirituais.
Não podemos entrar nisso, é demasiadamente complexo, durante a minha intervenção de hoje.

***

Questão: em que consiste a inversão dos polos, e isso está ligado aos três dias?

Então, não vamos falar dos três dias de Trevas ou dos três dias de Luz, há muitos místicos que anunciaram
esses três dias, mas, vocês sabem, eles anunciaram eventos em função de um calendário.

Não esqueçam e não percam jamais de vista que eu lhes disse que modificamos esse calendário para que a
Luz ganhe, sem contestação possível.

Agora, o basculamento dos polos é uma realidade, não somente dos polos magnéticos, mas também dos
polos físicos.

A Humanidade terá ascensionado bem antes, portanto, não se preocupem com essas profecias, nem mesmo
com os aspectos científicos que são bem reais, que mostram que a ionosfera e a magnetosfera estão já

amplamente modificadas.
Ocupem-se das suas Vibrações, é muito mais importante.

Não é mais tempo de se ocupar (como lhes digo, aliás, incansavelmente) do que acontece no exterior.
Ocupem-se da sua Vibração, façam subir a sua Vibração e vocês farão subir a Vibração da Terra que, se vocês
se interessarem pelos três dias, vocês terão enormemente coisas a ler e se leem, estão no mental e não estão

na Vibração.
Hoje, nós temos necessidade de todas as suas Vibrações.

Então, eu não direi mais nada com relação a isso.

***

Questão: Orionis, em agosto de 2008, havia dito que veríamos, em cerca de um ano, Hercólubus, e
sobre isto? 

Hercólubus está visível.
Coloquem lunetas infravermelho e vocês irão vê-lo.

Hercólubus foi filmado por toda parte pelo mundo, não sob as suas latitudes, infelizmente, mas digo-lhes que
não é importante porque Hercólubus é um planeta que provoca efeitos que vocês já percebem.

Os aquecimentos de todos os planetas do sistema solar estão ligados a este planeta.
Os cometas que chocaram os planetas, durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul), estão diretamente

ligados a Hercólubus.



Os planetas, os asteroides e os cometas que vocês verão no seu Céu, muito em breve, estão diretamente
ligados a Hercólubus, portanto, Hercólubus está visível, mas não é visível, assim, a olho nu, em qualquer

momento do dia.
Ele se encontra muito exatamente atrás de Sagitário e, como o sol está à frente, vocês não podem vê-lo,
exceto talvez ao pôr-do-sol ou ao nascer, muito cedo, do sol, conforme o lugar onde vocês estiverem, no

hemisfério norte ou no hemisfério sul.
Entretanto, ele chega atrás de Sagitário.

É o combate que ocorreu em 15 de agosto.
A partir do momento em que a estrela, chamada Bételgeuse, tornou-se uma supernova, ela enviou a Luz ao

mesmo lugar onde se encontrava Hercólubus e, atravessando Hercólubus, ela diminuiu a sua qualidade
vibratória.

No mesmo momento, ela também golpeou algo que é chamado de Nibiru e eu creio que muitas pessoas
confundiram (e, aliás, Incansável (o canal Jean-Luc), também vai precisar dizer, Nibiru e Hercólubus).

São duas entidades diferentes e todos colocaram o mesmo qualificativo sobre a mesma coisa, mas não é a
mesma coisa.

Hercólubus, de que lhes falou Orionis, é o planeta (é uma estrela, de fato, não um planeta), é uma estrela
sombra, que intervém aproximadamente a cada 3.600 anos.

É chamada de estrela sombra, portanto, ela é apenas visível a partir do momento em que ela for iluminada pelo
sol, mas não estou mesmo certo de que vocês vejam isso, dado que o calendário foi um tanto apressado.

***

Questão: existem lugares com vantagens favoráveis para a elevação desta Vibração?

Então, é preciso saber que os lugares mais favoráveis para a percepção desta Vibração e para a elevação
vibratória são as árvores, onde elas estiverem, porque as árvores são os elos e as ligações entre esta

Dimensão e a 5ª Dimensão.
Todas as árvores são vetores privilegiados desse contato energético.

Há, em todas as regiões da França, lugares vibratórios extremamente fortes.
As regiões montanhosas são, de todo modo, pela Presença de minerais, mesmo não cristalinos, suportes

vibratórios importantes.
É evidente que é muito mais fácil realizar uma subida vibratória em uma floresta do que no metrô, não é?, mas,

entretanto, vocês deveriam poder também ali chegar no metrô.
No início, será melhor encontrar-se em condições prévias propícias à realização disso.

A floresta, a árvore, é um excelente meio, mais do que o mar, que vai absorver a irradiação, enquanto que a
árvore vai restituí-la.

***

Questão: como acompanhar da melhor forma possível um filho que está como em rebelião?

Então, cara amiga, a dificuldade que vive o seu filho está apenas ligada, nesse momento, às lutas interiores
entre o que ele quer desagregar desse mundo (que ele considera agora como uma ilusão), ao passo que, ele,

não está mais na Ilusão.
Contrariamente ao discurso anterior, há, efetivamente, um sofrimento que é vivido entre a intensidade vibratória

das energias que se vertem sobre a Terra e a tomada de Consciência que se faz dentro da sua alma.
O único modo de acompanhar é aumentar você mesma as suas próprias Vibrações, porque isso irá lhe permitir

ajudá-lo.
Querer ajudá-lo, como mãe, como pai, intervindo na materialidade, mesmo com Amor, apenas poderá, e você

se aperceber disso, aliás, colocá-lo na oposição e na rejeição, o que é o caso.
Portanto, convém, nesse caso, fazer um trabalho muito mais sobre a sua própria Vibração, porque é preciso
bem compreender que, ele também, estando aberto e sensível, mais sensível, ao que acontece, vai captar o

seu próprio medo de mãe.
O seu próprio medo de mãe vindo então atingir, nele, as suas zonas de resistência e de medo.

Isso cria um conflito sem fim, portanto, convém ajudá-lo, de início, não projetando mais, de maneira
inconsciente, certamente, este medo de pai, este medo de mãe que, é lógico, eu não a critico, mas eu digo
simplesmente que, no seu nível de acuidade de percepção, isso é para ele um incômodo, mais do que uma

ajuda.
Portanto, convém trabalhar sobre o seu próprio medo de mãe, subindo a Vibração e, naquele momento, você

poderá ajudá-lo estando libertada do seu próprio medo de mãe.

***



Aí está, eu creio que vou trazer, agora, todo o meu Amor, todos os meus agradecimentos, porque, como
sabem, eu gosto muito de dialogar com vocês e eu espero também, com as mudanças a 180º, dar-lhes um

pontapé ainda mais importante para ir para a Vibração da Luz.
Vocês não devem relaxar a atenção para a Luz.

É preciso subir de intenção e subir a Vibração, cada vez mais, mas eu deixarei o Arcanjo Miguel lhes detalhar
tudo isso.

Podem acreditar que estamos com vocês, para vocês e que os amamos incondicional e eternamente.
E, como lhes dizia Maria, nós sempre lhes estendemos a mão.

Passem bem e eu lhes digo, talvez, até breve.

************
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Meu amigo, meu amado, quem sou eu?
Não procure me definir, não procure compreender, mas procure viver o que eu sou. 

Eu sou A Fonte e já o fato de me nomear me restringe. 

Eu sou aquele que foi chamado, por toda parte, de «O Pai», «A Fonte Pai/Mãe». 
Tudo vem de mim e tudo volta para mim. 

Eu posso me limitar a um corpo, como me estender no conjunto de todas as galáxias. 

Eu sou aquele que foi, eu sou além daquele foi e além daquele que será. 
Eu sou a Eternidade, eu sou o Amor, eu sou a Verdade. 

Nomear-me é já separar-se de mim. 
Então, acolha-me como eu o acolho, na sua Eternidade, na sua Presença.

***

Quem sou eu?
Eu sou o Amor. 

Eu sou aquele ou aquela que permitiu que você vivesse esta experiência nesta densidade. 
Eu sou aquele que aceitou que você viesse, aqui, experimentar a minha ausência. 

Mas hoje eu venho lhe revelar a minha Presença, eu venho lhe revelar o que eu sou e que eu sou apenas você,
em outro tempo, em outro espaço. 

Eu sou você e você é eu. 
Você é Luz e eu sou Luz. 

A FONTE - 20 de setembro de 2009

http://4.bp.blogspot.com/-47Mz3oHsnGM/UcqEPi852lI/AAAAAAAACXQ/cnW5w5CfRQY/s1600/000+fonte+-+20.09.2009.JPG
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Você é Semente e eu sou Semente. 
Você é o que eu sou e eu sou o que você é. 

Não há nisso qualquer obstáculo. 

Hoje, eu venho a você. 
Mas eu jamais o deixei. 

Eu estive sempre aí, invisível aos seus olhos, mas visível ao seu coração, então, hoje me acolha no seu
coração, na minha Essência e na minha Verdade. 

Você pode me nomear, colocar-me uma forma, isso não me incomoda, eu sou o Pai. 
Eu sou aquele que enviou Cristo, eu sou aquele que foi e aquele que você será, se aceitar voltar ao

seu interior e à sua Eternidade. 

Na minha Presença e na minha Radiância, meu bem amado, eu o aguardo e espero por você.

Eu sei que você fará a escolha do retorno à Unidade, à Verdade, a fim de viver eternamente a Alegria que você
é, a fim de afastar-se das zonas de sofrimento que você escolheu experimentar. 

Elas existem apenas porque você bem as quis, e eu, com o meu Amor, deixei-o participar, deixei-o
experimentar e fiz a promessa de que eu voltaria a cada final de ciclo e estamos neste final de ciclo.

***

Então, venho lembrar-me a você. 

Não tema, acolha-me na Vibração e na Unidade. 
Acolha a minha Presença no seu Coração. 

Você não tem nada a temer de mim. 

Eu sou a Alegria, eu sou a Unidade, eu sou aquele que você espera, sem nomear, desde tanto e tanto tempo. 

Eu sou aquele que você procura nesta dualidade e eu sou além desta dualidade. 

Eu percorri esta densidade, em algumas ocasiões, tomando um corpo que eu criei e dei forma, a fim de
verificar que as almas encarnadas sofriam e o meu Coração não pôde ficar mais do que alguns anos, a cada

vez, mas eu o deixei percorrer o seu caminho, porque essa foi a sua escolha e unicamente por isso. 

E, hoje, eu venho, eu venho na Majestade e na Glória da Luz, em meio ao conjunto de Seres de Luz que irão se
manifestar a você, recordá-lo do seu juramento, recordá-lo da sua Essência, recordá-lo do que você é, um ser

de pura Luz.

***

Além das aparências e além da dualidade deste sofrimento que você vive, talvez, você é Alegria e você
é Eternidade. 

Basta que o aceite porque eu venho acolhê-lo e desposá-lo se o aceitar. 

Eu o deixarei, de toda Eternidade, livre, mas, entretanto, eu desejo que, hoje, você se junte às moradas da
Eternidade, às moradas da Paz e às moradas da Alegria. 

Cabe apenas a você, não há qualquer obstáculo que possa alterar ou impedir esse retorno ao que você é. 

Eu irei zelar e eu zelo, agora, por cada um de vocês. 
O número para mim não é nada, a minha Consciência é infinita e indefinida. 

Eu posso estar na sua alma, como na alma de milhares de outros seres. 
Eu posso vibrar em uníssono com cada alma e cada Espírito e fazer reencontrar a dimensão da Essência

eterna da Luz e da Alegria, porque eu sou isso, como você é isso. 

Eu sou o esposo e eu sou a esposa. 
Eu sou a Água Viva da Vida, aquela que vem despertá-lo, aquela que vem acordá-lo para a sua dimensão

eterna. 

Você vê isso? 
Você sente isso? 

Isao não passa pelas palavras, apesar de eu empregar palavras, mas isso passa pela Vibração e
pela aceitação do que você é, um ser de Luz que decidiu se separar da Fonte, mas, hoje, e como a cada final

de ciclo, eu me manifesto. 



A minha Presença Radiante irá permitir, quando a hora chegar, reencontrar a Alegria e o que você é. 
Dê um passo para mim e, como eu já disse, eu darei mil. 

Olhe para mim e eu irei recobri-lo de energia.

Interesse-se por mim e eu irei me tornar você e você irá se tornar a Alegria e nós iremos nos fundir na
Eternidade, reencontrados no Amor, na Luz e na Simplicidade.

***

Você é isso, não é o que você crê, não é o que você desempenha. 
O único jogo que você é, é o jogo do Amor, os jogos do Senhor, os jogos da Verdade. 

Você é o Fogo, você é o Fogo na totalidade, o Amor e o Fogo, e eu venho lhe mostrar o Fogo do Amor e eu
venho fazê-lo viver o Fogo do Amor. 

Não creia naqueles que vão fazê-lo crer que se trata de outro Fogo. 
Eu sou apenas Amor e nada mais. 

Eu venho a você e eu irei acolhê-lo se você me acolher. 
Você não tem que ter medo, você não tem que se abalar. 

Eu sou simples como você é simples, se você me aceitar. 

Meu amigo, meu amado, eu conheço cada um de vocês, em Espírito e em Verdade, eu conheço cada um de
vocês desde o seu nascimento nos sistemas estelares. 

Eu conheço os seus caminhos, eu conheço os seus sofrimentos, eu conheço as suas alegrias, eu conheço as
suas esperanças, eu conheço a sua espera. 

Então, nisso, vocês devem me aceitar, na Unidade e na Simplicidade, porque eu sou a Unidade e
a Simplicidade. 

Se vocês me acolherem, nesse momento, a Alegria irá banhá-los. 
Vocês nada mais vão temer, porque vocês irão se tornar Eu, vocês irão se tornar a Eternidade. 

Vocês irão superar o efêmero do que vocês são nesta condição. 
Vocês não são isso, vocês são muito mais do que isso. 

Vocês são, realmente, Alegria, Verdade e Luz. 

Aceitem a minha promessa, como eu a fiz, de voltar a ajudá-los, de voltar a lhes estender a mão e a Luz, a fim
de que vocês voltem à Eternidade. 

Em breve vocês irão reencontrar a sua dimensão eterna nos mundos etéreos, nos mundos onde a Sombra não
existe, se esse for o seu desejo. 

Vocês irão ascender à felicidade total, se tal for o seu desejo, mas vocês devem, para isso, como disse o meu
Filho, tornar-se como crianças, tornar-se simples, parar com as elucubrações e com as atividades do seu

mental.

***

Acolher a Luz é um ato simples, não há técnica, há somente uma abertura da criança Interior que vem acolher o
que eu emano. 

O que eu emano, vocês irão percebê-lo em breve, na sua densidade, muito em breve. 

Eu deixarei a Mãe, a sua Mãe, anunciar a vocês, Ela mesma. 

Eu sou a Luz, eu sou a Eternidade. 
Jamais esqueçam que eu sou a Alegria e que eu sou a sua Fonte da Água Viva. 

Vocês são, vocês mesmos, a Água Viva e a Fonte, todos vocês são meus filhos, todos vocês são meus
Filhos queridos e bem amados, não duvidem jamais. 

Eu os espero. 
Se tal for o seu desejo, o retorno à casa lhes é possível, na Alegria e na felicidade. 



É o retorno do Filho pródigo, assim como a parábola das Escrituras, que, infelizmente, foram tanto e tanto
falsificadas. 

Meus filhos, meus amados, não tenham mais medo. 
O medo é uma palavra em vão, o medo é um controle que quiseram lhes impor. 

Vocês não são o medo, vocês são além do medo, vocês são o Amor encarnado e vocês devem irradiar agora
o que são. 

A Luz não espera mais do que isto de vocês. 

As entidades da Luz de todas as dimensões os observam e esperam, literalmente, que esta trama se rompa e
que os faça descobrir a Unidade e a Verdade porque, na Verdade e na Unidade, vocês são Luz e nada mais. 

Não existe qualquer Sombra na sua Essência. 
A Sombra apenas existe, por Criação materialista, nesta dimensão que vocês escolheram experimentar em um

momento ou outro, mas isto está terminado, meus filhos.

***

Eu os acolho nos mundos onde não há mais Sombra. 
Eu os acolho na Luz eterna e da Eternidade. 

Eu os acolho nos domínios da Alegria, se tal for o seu desejo. 
Eu os espero como vocês me esperam. 

Eu os espero na Alegria. 

Vão além dos sofrimentos ilusórios, vão além do seu corpo, mas permaneçam firmes neste corpo. 
Ele é o seu Templo, assim como disse o meu Filho, e esse Templo irá lhes servir quando chegar a hora. 

Qualquer que seja o seu sofrimento, ele não é isso, ele é Luz e Eternidade. 
Muito em breve vocês irão tomar consciência de tudo o que vocês são. 

Vocês irão descobrir, como acordando de um longo sono, que vocês são Luz e nada mais. 

Vocês irão compreender e viver a Unidade. 

O véu se rasga e, naquele momento, o meu Filho irá se manifestar, mais tarde. 
Mas compete a vocês aceitarem a Luz. 

Compete a vocês tornarem-se como uma criança, simples, boa e amorosa. 
Isso irá se realizar através do Serviço, através do não julgamento. 

O julgamento os afasta de mim. 

Amem, Amem permanentemente e sirvam. 
Servindo o seu irmão, é a mim que vocês servem. 

Não julguem, nada julguem, contentem-se em estar no Amor e no Serviço. 

A porta da Unidade e da Humildade encontra-se nesse nível e somente nesse nível. 
Não há outra saída dessa dualidade na qual vocês percorrem, de Vida em Vida, os caminhos do sofrimento. 

Há uma única saída, ela é a Alegria, ela é o Amor e ela é a Unidade revelada.

***

Nesses momentos, eu venho a vocês porque os momentos chegaram de me revelar, tal como eu fui
recentemente e tal como eu serei em breve. 

Vocês têm tudo a esperar, têm tudo a construir na sua Verdade e na sua Eternidade. 

Eu sou aquele que os encoraja, eu sou o seu Pai, eu sou a sua Fonte, eu sou a Fonte, eu sou a Fonte de
Cristal e eu sou a Água Viva, eu sou aquele que permite ao corpo de vocês existir me separando de vocês para

permitir-lhes compreender que, sem mim, vocês não podem viver, vocês são apenas ausência de Alegria. 

Eu sou a Eternidade, eu sou a Alegria, eu sou a leveza. 

Vocês querem se tornar o que vocês são? 
Então, meus amigos, meus amados, eu os espero nesses reinos. 



Isto não é Ilusão, mas a Verdade. 
Deem um passo para mim e a Luz irá acolher e irá acolhê-los de braços abertos. 

Isto não é uma palavra em vão. 
Dar um passo para mim consiste em se tornar humilde, em se tornar uma criança, em abandonar o mental, as

emoções e ter confiança. 

Eu sou, eu serei. 
Eu sou aquele que os guia pela Luz, eu sou aquele que sustenta os mundos dos Universos, eu sou aquele que

está presente nas múltiplas galáxias, nos multiversos e nas multidimensões. 
Eu estou por toda parte ao mesmo tempo, eu estou, sobretudo, em vocês, neste momento e agora. 

Acolham-me, acolha-me meu amigo. 
Abra o seu coração, não julgue e eu estarei em você e você irá se tornar eu e nós viveremos, além dos

Casamentos Celestes, Casamentos muito maiores ainda, aqueles das nossas redescobertas da Eternidade. 

Você será coberto muito em breve com o manto da Eternidade, o que você é. 
Você é este manto de Luz e nada mais. 

Você não é este corpo, mas este corpo, você deve transmutá-lo, eu estou aí para ajudá-lo.

***

Meu amigo, meu amado, acolha-me como quero acolhê-lo. 

Eu sou além das palavras e, no entanto, as palavras que eu tomo, no Interior desse canal, não são mais do que
a simples realidade da Vibração que eu emito, mas, entretanto, você pode senti-la no seu Coração, você pode

saber se é verdade. 

Você deve sentir esta Verdade no fundo do seu ser, para me acolher, na totalidade, a fim de se
tornar Unidade e unificado. 

Este é o seu caminho. 

Você está no caminho do retorno, compreenda, aceite, se tal for o seu desejo, eu irei esperá-lo de toda
Eternidade. 

Não existe falha, não existe qualquer falha que não possa ser preenchida pelo meu Amor. 
Não existe nada que possa se opor a meu retorno, não existe nada, absolutamente nada, que possa modificar

e retardar o que eu vim fazer nesta densidade.
Os meus servidores estão todos aí. 

Vocês são, também, os meus servidores e os meus amores, então, abram-se à minha Verdade, abram-se à
sua própria Verdade, porque vocês são Amor e nada mais. 

Apreenderam isso? 

Abram a sua alma e o seu Espírito a esta compreensão.

***

Ressoem, em vocês, o que vocês são: Amor e Verdade, Amor e Unidade, Humildade, Infância e Verdade. 
Não há outras palavras para definir o que vocês são, o resto os faz sair na dualidade. 

Vocês não são as vidas que têm vivido, vocês não são esses corpos, vocês não são deste mundo e, no
entanto, vocês o tomaram, vocês o percorreram, a fim de tentar fortificar a sua Luz, mas hoje, eu digo «basta». 

A hora do retorno é agora. 

Vocês devem retornar à sua Essência, vocês devem esquecer essas peregrinações, vocês devem se tornar
esta Luz que são, vocês devem deixar aflorar, na sua Consciência, o toque de amor que são, acolhendo-me. 

Acolhendo-me, eu os revelo a vocês mesmos e eu me revelo a vocês. 
Este é o «movimento» para vocês e em vocês, para mim e em mim, a fim de que façamos o milagre da Alegria

reencontrada, o milagre da Unidade reencontrada. 

Meu amigo, meu amado, vá para além das palavras, venha a mim como eu venho a você. 
Não há outra experiência que seja digna de você, hoje, que não a de nos reencontrarmos, de nos casarmos, de

sofrermos alquimia, de nos tornarmos apenas Um, como você sempre foi, a fim de fazer a experiência desta
dualidade. 



Você não será nunca mais separado de mim. 
Você poderá ir e vir nestas dimensões, nos multiversos, reencontrar a sua família, reencontrar a sua Essência,

tudo isso lhe será aberto. 

Você será tudo isso se você o aceitar.  
Meu amigo, meu amado, eu lhe transmito todo o meu Amor. 

Aceite esta dádiva do Amor e acolha isso como eu o acolho.  
Você é abençoado de toda a Eternidade.  

Eu o abençoo no seu Ser e na sua Verdade. 
 Eu o amo.
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"A fonte de satisfação de suas Vidas não está nas atividades que vocês fazem, no bem ou no mal, ela está
unicamente no estabelecimento da sua Presença na Vibração do Coração."

"O único problema é que muitos seres humanos, ainda que se abra a porta da prisão deles, não vão querer
sair, porque eles não conhecem o que existe fora da prisão. Há os que estão, eu diria, confortáveis na sua

prisão." 

Questão: devo continuar os exercícios energéticos que pratico?

Sua Verdade é interior, ela sempre esteve aí no Coração.
Compete-lhe fazer o que lhe parece bom para você, naquele momento, a fim de aceder ainda mais

profundamente, à Verdade do seu Coração, à Verdade da sua Essência. 
Isto pode ser encontrado pela prática de uma arte, isto pode ser realizado estendendo a mão a uma criança. 

Cada etapa de Consciência se encontra na simplicidade. 
Se, para você, a simplicidade é continuar esta experiência, então, faça-a.

Não há obstáculo, não há técnica melhor do que outra, há simplesmente coisas que a aproximam da
simplicidade e outras que a afastam. 

Você se sente na simplicidade praticando os seus exercícios? 
Se a resposta for sim, então, prossiga. 

Se a resposta for não, então, mude. 

***

Questão: meu caminho de Vida passa por um lugar de vida mais favorável do que outro?

Alguns seres, hoje, são atraídos, literal e magneticamente, por regiões do mundo. 
Isto pode, por vezes, ter ressonância ligada ao passado, por vezes, isto é ressonância em relação ao

presente. 
Aí também, a resposta corresponde ao que você sente com o seu Coração: se o seu Coração lhe disser para

ir lá, então, faça-o. 
Se houver questionamento e este questionamento o fizer sair do Coração, da Vibração da sua Essência, então,

não o faça. 
Isto é simples e é o mesmo com referência tanto aos seus questionamentos profissionais, familiares, afetivos

e geográficos. 

ANAEL - 20 de setembro de 2009
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Entretanto, eu tenho a acrescentar algo que é, para nós, evidente: o caminho da simplicidade é o caminho da
Fluidez. 

O caminho da simplicidade é o caminho onde as coisas se desenrolam sem obstáculos e facilmente.
Se houver resistência, se houver oposição, isto assinala em você que este não é o seu caminho. 

As coisas devem se tornar simples e ser cada vez mais simples. 
Algumas injunções e impulsos da alma, hoje, emergem em meio à nossa Consciência, a fim de orientá-los para

as mudanças necessárias ao estabelecimento da simplicidade. 
Isto deve se fazer de maneira, aí também, simples e sem resistência. 

Eu falo, evidentemente, de resistências interiores e, sobretudo, exteriores. 
Se você se sentir atraído para um lugar ou para uma pessoa e se as coisas não se organizarem, isto,

certamente, não é a Luz. 
Por quê? 

Porque a Luz é Inteligente e a Inteligência é Criativa e a Luz realiza sempre coisas simples e que fluem da
Fonte, porque a Luz é a Fonte. 

Não há alternativa, hoje, mais do que nunca, porque não há mais depreciação dimensional, no sentido que você
observava antes, onde certo número de coisas levava tempo, por vezes longo, para se concretizar ou para se

manifestar. 
Hoje, tudo lhes parece mais rápido, você se sente num turbilhão, tanto no sentido do que você quer como no

sentido do que, aparentemente, você não quer. 
O que quer que aconteça, isto corresponde à Inteligência da Luz. 

Quando você tiver a certeza interior e manifestá-la, você não terá mais obstáculo para encontrar a sua Unidade. 

***

Questão: poderia nos falar do Círculo dos Doze?

O Círculo dos Doze? 
Você quer dizer com isso, o Círculo de Fogo dos Anciões? 

Os Círculos de Fogo dos Anciões são estruturas, assim como já foi dito por outros além de mim, que foram
estabelecidas, há muito tempo, em tempos imemoráveis que remontam a mais de centenas de milhares de
anos, por seres particulares não pertencentes à sua dimensão e ao seu espaço de Vida, a fim de permitir,
quando chegar a hora, realinhar a Luz com seu eixo, em meio a esta Terra e em meio à sua própria Luz. 

São sete, como vocês sabem disso. 
Entretanto, não lhes cabe conhecê-los fisicamente, simplesmente despertar a memória, em vocês, se isto lhes

for permitido e se isso lhes for possível. 
Eles não são, assim como eu disse, lugares de cura. 

São lugares que não pertencem à sua dimensão. 
São lugares onde vocês podem experimentar, de maneira antecipada, as energias de outras dimensões. 

Eles não são, no entanto, portais ou passagens multidimensionais. 
São simplesmente guias de Luz. 

Entretanto, você pode recorrer a esta Radiância específica. 
Não se trata mais efetivamente da Radiância Arcangélica, mas, nesse caso, a Radiância chamada dos

Gigantes, aqueles que foram também denominados os Titãs e, de forma muito inoportuna, os Nefilins, aqueles
que supostamente dormiam com as mulheres. 

Mas não há outra culpa senão na mente tortuosa dos homens que procuraram escravizá-los. 
Os Nefilins foram seres de alta dimensão. 

Eles trabalharam para que esta Terra chegasse, hoje, a viver o que vocês têm que viver.
Então, agradeçam. 

A Radiância específica dos Círculos de Fogo recorre efetivamente às doze Lâmpadas e às doze Vibrações. 
Está diretamente religada, também, ao hexágono, que é a característica da Luz além da sua dimensão, a Luz

organizada, inteligente e estruturada, na 5ª dimensão. 
Isto irá implicá-los em breve. 

***

Questão: estou no caminho correto?

Hoje, se você for para o caminho da simplicidade, a via da evidência do que lhe é proposto pela Divina
Providência (e aqui não é um jogo de palavras), você está necessariamente no caminho certo. 

Hoje, devido à Presença da Luz na sua dimensão, devido à realização da Radiação do Ultravioleta e de



diferentes qualidades vibratórias e energéticas transmitidas pelos mundos de Luz, cada ser humano está em
ressonância com o seu próprio caminho. 

Entretanto, se, em você, existir a vontade de mudança, o impulso à mudança, como eu o denomino e como o
denominam facilmente os Hayoth Ha Kodesh, isto corresponde a uma realidade a empregar para você. 
Vocês estão na hora dos últimos ajustes para estarem em concordância e em autenticidade com os seus

caminhos. 
Esta é a estrita Verdade. 

Harmonizem-se e vocês serão reformatados pela Graça da Luz no seu novo caminho.

***

Questão: Como sentir, quando temos uma escolha a fazer, a real resposta do Coração?

Bem amado, esta escolha pode ser uma ou outra e uma não é necessariamente a mesma que a outra, mas
você pode admitir que, em certo nível de Liberdade, a partir do momento em que o seu Coração estiver aberto,

inteiramente, não há resposta positiva e resposta negativa, porque tudo está no nível da Unidade. 
Então, nesse caso, você encontra a Unidade necessária à sua escolha e você está totalmente livre da sua

escolha, uma como outra sendo, para você, a Verdade, mesmo se esses caminhos lhe parecerem
contraditórios e opostos. 

Este é o aprendizado da Liberdade suprema fornecida pelo Coração porque, o que você fizer na Vibração do
Coração, irá sempre orientar no sentido da Luz, no sentido da probidade, no sentido da Verdade e da Unidade. 

Então, nenhuma dúvida. 
Progressivamente e à medida que a Luz penetrar os seus campos de Consciência, pela Vibração e pela

Consciência, vocês irão se aperceber de que estarão estabilizados no Coração. 
Estando estabilizados no Coração, efetivamente, não há mais possibilidade de resposta para o sim e para o

não, porque tudo é resposta. 
Cabe-lhes, então, arbitrar, não pelo Coração nem pelo mental, mas pela evidência. 

Então, em alguns casos, a Vibração do Coração vai ser talvez mais rápida ou mais presente do que em outros
casos. 

Cabe-lhes fazer a diferença, vocês mesmos e, entretanto, se a Vibração, por sua Presença e sua pressão,
permanecer a mesma, vocês têm, naquele momento, apenas a escolha, porque vocês são inteiramente livres. 
Vocês encontraram, pela Graça do seu Coração que abriu e despertou vocês, a possibilidade de escolher com

toda transparência. 
Não há escolha negativa, nesse caso, nem escolha positiva. 

Vocês têm a total Liberdade para realizar o seu caminho para a Luz, quer seja um ou outro, porque você já é a
Luz e fazer uma escolha, uma ou outra, interferirá apenas muito pouco na qualidade vibratória que vocês se

tornaram.
Aí está, querida alma. 

***

Questão: é melhor ajudar os outros por informações ou por cuidados?

A informação é cuidado. 
Hoje, as palavras têm tanta potência, pela Vibração, como os cuidados propriamente ditos. 

Vocês devem ir, sem hesitações, para a simplicidade. 
A simplicidade do que vocês são, do que fazem. 

Como terapeuta, você não tem mais necessidade das inúmeras técnicas que foram necessárias apreender
porque, hoje, você se torna a doação, e, sendo a doação, você não tem necessidade de desordenar a cabeça,

ou o resto, com técnicas. 
Você tem simplesmente que ser e, sendo, você irá irradiar a transformação e o Fogo.

Então, se você sentir este estado de Ser organizando isso, então, bem amada, continue. 

***

Questão: como fazer quando somos um passador de almas?

Um passador de alma, bem amada, é um estado. 
Este estado não tem necessidade de técnica. 

Isto se faz pela sua própria Presença e pela sua própria irradiação. 



Então, sim, inúmeras almas aqui presentes são «passadoras». 
Elas liberam, literalmente, as almas prisioneiras dos sofrimentos memoriais e sofrimentos da sua vivência

passada. 
Os passadores de almas são rochas, no nível vibratório, mesmo se a sua sensibilidade for por vezes

exacerbada no plano desse mundo. 
Entretanto, não há técnica. 

Isto consiste simplesmente em Ser e em pedir. 

***

Questão: eu falava de pessoas mortas.

Eu também.

***

Questão: é sempre necessário, útil até, ir ver as vidas anteriores?

Se você sentir necessidade de penetrar diretamente, bem amada, no que eu chamaria de Lei da Graça, então,
você não tem que fazer a ação/reação. 

A ação-reação é a dualidade que a leva inexoravelmente a reencarnar. 
Crer que você vai se liberar explorando o passado é uma ilusão. 

Eu creio mesmo que os próprios Budistas disseram isso. 
Não pode haver liberação total de todas as ações passadas que vocês geraram. 

A liberação vem pelo Amor e unicamente pelo Amor e, portanto, pelo perdão a si mesmo. 
Então, obviamente, se seu ponto de vista compreender e aceitar que você está além desta ação/reação,

convém tomar a direção da ação da Graça e aceitá-la. 
Naquele momento, você não terá necessidade de saber qual é o seu passado, quais são os seus sofrimentos,

porque eles serão transcendidos à Luz do Amor e da Verdade. 

***

Questão: tenho por vezes a impressão de que as sincronias não colocam boas pessoas no meu
caminho, em particular, pessoas com as quais compartilhar tudo o que vivo.

Você precisa, caro amigo, fazer, nesse nível, uma revolução de Consciência. 
O estado vibratório no qual você está vai provavelmente ajudar alguém que está no lado oposto da Terra. 

Por que você tem necessidade da sua presença? 
É uma confirmação? 

Basta-lhe ser e irradiar o que você é e isto servirá à Luz e isto irá servir à Humanidade, mesmo sobre pessoas
que você não conhece. 

Isto é mais importante, ainda. 
Alguns caminhos passam pela solidão e pelo teste da Vibração, no seu cerne, no Amor, sem poder

compartilhá-lo, de maneira aparente, mas muito real no seu plano. 

***

Questão: nossa simples energia pode bastar para transmutar o que poderia não ser proveitoso em
nossa alimentação?

Bem amada, eu duvido que se você comer arsênico isso vai se transmutar. 
Então, convém ser razoável. 

O importante não é tanto, e eu já disse, a quantidade, como a qualidade, a liquidez ou a solidez dos alimentos
que provocam esforços de digestão, desviando o fluxo energético consciente ou do seu Coração, porque a

digestão, parece-me, no seu Ser, ocorre no nível do plexo solar antes de descer, enquanto que o despertar do
Coração ocorre no nível do Coração. 

O espaço tomado pela digestão os leva sobre os chacras inferiores, exceto se vocês aceitarem comer coisas
muito mais aeradas e leves, mas eu já me expressei sobre isso. 

Vocês podem fazê-lo com suas mãos e com a sua mente, é claro, mas vocês não poderão mudar radicalmente
a composição química, pelo menos, não por enquanto.



Vocês podem elevar a taxa vibratória de um alimento, qualquer que seja, mas vocês não podem transmutá-lo
inteiramente. 

***

Questão: como, em um casal, quando o outro não está no caminho de abertura em relação a tudo
isso, continuar o seu próprio caminho?

Bem, eu disse, minha amiga, se eu puder chamá-la assim, é necessário bem compreender que alguns seres
jamais foram habituados a experimentar outra coisa que a sensibilidade feminina natural que vocês

conservaram, senhoras, até hoje. 
O homem assim se adequou quando ele mesmo criou as leis. 

Essas leis os privaram da Liberdade e, hoje, eles querem controlar vocês.
Senhoras, eu não as chamo para a revolução, eu as chamo simplesmente para permanecerem vocês mesmas

na calma e na serenidade. 
O Amor não é uma palavra em vão, o Amor não uma hipótese em outros lugares, o Amor é agora e se vocês

estiverem, vocês, senhoras, no Amor, bem, seus homens seguirão ou partirão. 
Não pode ser de outro modo. 

Vocês não têm que convencer de outro modo senão pela Vibração do seu Ser. 
Vocês não têm que desejar que o outro mude. 

Ousem se afirmar, assim como são, como mães, como esposas. 
Sejam assim e estejam certas de que aquele que as acompanham irão segui-las. 

Não há necessidade de procurar convencê-los. 
O homem evolui pela força. 

A mulher evolui pela suavidade. 
Vocês devem compreender isso, senhoras, e aceitá-lo e torná-lo totalmente. 

Muitas mulheres, hoje, procuram, na relação, tornarem-se homens. 
Vocês não foram feitas para isso, senhoras, vocês foram feitas para ser o acolhimento, vocês foram feitas para

ser a matriz que vai acolher o Amor e o Eterno. 
A sua missão é sagrada. 

Quiseram privá-las, através de diferentes igrejas, de movimentos espirituais e de diferentes religiões, mas isso
não funcionou porque vocês são o fundamento da Vida e vocês são o alicerce da Luz. 

Então, sejam o que vocês são, sem procurar impor e seus homens irão se aperceber, naquele momento, de
que o Amor é muito cartesiano e de que ele é Verdade. 

Não há que convencer, há que Ser o que vocês são. 
Não procurem mostrar ou provar. 

Vocês são a prova e vocês são o Livro. 
Então, o que querem mais? 

Eu afirmo, entretanto, que os Arcanjos não têm sexo, mesmo se nos apresentamos sob a forma masculina. 
Nossos nomes nada têm a ver com uma masculinidade. 

Nós somos andróginos. 
Pela nossa própria Eternidade e pela nossa Vibração, nós nos aproximamos de vocês, senhoras, porque nós

somos vocês, em outro estado. 

***

Questão: eu vou encontrar, em outros planos, o meu filho falecido?

As almas se cruzam e se descruzam, nesta densidade, pelos jogos do Senhor, pelos jogos da encarnação. 
Vocês experimentam certo número de lutos e de separações, mas também de reencontros. 

O reencontro, do qual ele faz parte, não é um reencontro segundo a carne, mas segundo o Espírito. 
O contato é possível. 

Lembrem-se, meus amados, vocês estão, nesse momento, em um período onde a distância entre as
dimensões foi eliminada. 

Vocês estão muito próximos da Eternidade, vocês estão muito próximos dos Arcanjos e dos planos da Luz,
assim lhes é possível contatar, em Espírito, aqueles que estiveram próximos de vocês, aqueles que

percorreram, com vocês, alguns instantes. 
Eles compartilharam, com vocês, através do seu sacrifício de encarnação, algumas coisas. 

O sacrifício de uma alma que parte muito jovem é um grande sacrifício.
É preciso que você lhe agradeça, porque ele lhe permitiu se abrir a algumas perspectivas e a algumas



verdades. 
Hoje, o contato, vibratório e em Consciência, com as almas com as quais cruzaram, torna-se possível porque
essas almas, frequentemente, não estão mais no limbo da reencarnação, mas estão nas esferas de liberação,
aguardando o momento oportuno, ou seja, a Translação Dimensional desse sistema solar do qual vocês fazem

parte. 
Isto é para breve. 

Então, vocês devem exultar porque o que lhes foi escondido, o que lhes foi removido, ser-lhes-á devolvido, não
mais na carne, mas no Espírito. 

Então, efetivamente, você irá reencontrar aquilo que perdeu. 
Isto irá suprimir em você o sofrimento da ilusão da separação, porque jamais há separação além daquela da

sua dimensão. 

***

Questão: ao transferir energias, parece-me às vezes não estar suficientemente alinhada. 

Minha amada, é necessário que aceite que você não transfere nada mais do que queremos que transfira. 
Então, você deve se transferir você mesma, para a doação de si, e não mais para a doação do que você

denomina Energia ou Consciência exterior a você.
O alinhamento apenas poderá acontecer a partir do momento em que a doação de si for total. 

Naquele momento, não haverá mais obstáculo para que você seja trespassada por Consciências diferentes de
você, mas, o mais importante, é dar-se.

Não há, aí, o ego, há aí, Verdade. 
Você deve investir em si mesma antes de recorrer a algo no seu exterior. 

Isto é extremamente atraente, efetivamente, mas apelar a algo do exterior de si impede, frequentemente, uns e
outros, de encontrar a sua Essência e a sua Verdade. 

Você deve, de início, encontrar a sua Essência e a sua Verdade. 
«Buscai o Reino dos Céus e todo o resto ser-lhes-á acrescentado». 

Então, alinhe-se em si, por si, na Unidade e, aí, as transferências irão ocorrer automaticamente, sem risco de
nenhuma espécie. 
Compreende isso? 

Abandonar-se, é isto: abandonado à Luz, abandonado à Verdade, na Fluidez da Unidade, tudo se torna
possível. 

Então, você precisa começar. 
Não é um trabalho mental, mas é um trabalho de abandono, na relação com a Unidade que você é, antes de

tocar a Unidade do outro. 
Em resumo, é-lhes pedido para passar na Unidade. 

Reencontre a Alegria de ser o que você é e o resto ser-lhe-á acrescentado, assim como o disse Cristo. 
Não há alternativa. 

***

Questão: por que o manto de Maria é azul?

Maria pode usar todos os mantos da Criação. 
O seu manto original está ligado à dimensão de Sírius e à 18ª dimensão. 

Trata-se do mesmo manto de Miguel, o manto azul da compaixão, aquele que vocês denominaram o Buda Azul
da Medicina, em outras tradições. 

Maria significa isso, mas ela pode também se vestir de diferentes roupas de Luz. 

***

Questão: durante uma viagem, tive emoções muito fortes em alguns lugares. Por quê?

Amigo e bem amado, a memória é emoção, a lembrança é emoção. 
Você passa por lugares onde você já havia passado, noutros lugares em outros tempos, em outras memórias e

outras emoções. 
Algumas dessas viagens o reconectam, literalmente, à emoção da Alegria ou do medo ou da tristeza do que

você vivenciou.
Trata-se de uma reconexão com a energia do passado. 



Isto não é nem bom nem mau. 
Isto é para viver e para transcender e para superar. 

Não deve querer procurar, a todo preço, a origem e a causa.

Saiba simplesmente que se trata de memórias e lembranças, de memórias e emoções, porque, nas suas
peregrinações, você já passou por ali, em um tempo distante. 

Acontece, com todos, de reencontrar lugares onde passou, mas não devem dar importância a isso.
Contentem-se de viver a emoção súbita desta reconexão, mas esta reconexão não é você. 

Vocês estão além de todas as reconexões com o seu passado. 
Vocês devem se liberar, encontrar a Essência. 

Assim como disse a Fonte, é para liberar-se de todo peso ligado ao seu passado, mesmo o mais leve
possível.

Vocês estão além do passado, vocês estão no instante e na Eternidade. 
Vocês não podem encontrar a Eternidade e o Instante através de memórias que se revelem a vocês. 

Vocês devem liberar-se, sem trabalhar nisso. 
Vocês devem encontrar o instante final, a Verdade final, que é a Alegria, progressivamente e à medida que

vocês se aproximarem do seu Centro. 
Isto é hoje muito mais fácil, pela meditação direcionada ao Coração [RAM - 26.12.2008], pela parada das suas

atividades incessantes. 
Em suas vidas comuns, muitos de vocês encontram a dimensão do Coração.

Vocês não sabem ainda como estabilizar esta energia na sua Presença, mas isto é aprendizagem e
experiência. 

Isto vem a grandes passos. 
A fonte de satisfação de suas Vidas não está nas atividades que vocês fazem, no bem ou no mal, ela está

unicamente no estabelecimento da sua Presença na Vibração do Coração. 
Então, não dê importância a esta emoção, ela pertence ao passado, ela o reconectou, mas você deve

desconectá-la, a fim de encontrar a Eternidade do instante.
Toda alma humana tem que fazer esse trabalho. 

Vocês não são o que vocês foram. 
Mesmo se alguns disserem que vocês são o resultado do seu passado, isto foi verdade, mas, hoje, diante da

Revelação da sua Eternidade, diante da Revelação da Luz, vocês devem tomar Consciência de que vocês
estão além das regras que jogaram, mas de que vocês são esta Luz e nada mais. 

***

Questão: o que vão se tornar os animais durante a Translação Dimensional?

Eu responderia, bem amada, que eles irão para onde devem ir.
Os animais têm espaços de acolhimento. 

Há numerosas moradas na casa do Pai, para vocês, almas humanas, mas também para a alma animal. 
A alma animal está em curso de individualização. 

Inúmeras almas estão tomando Consciência da sua individualidade. 
Assim isto é para os seus animais denominados domésticos e para algumas raças animais. 

Elas estão em curso de individualização e terão a oportunidade de encontrar esta individualização sem serem
separadas da Fonte, porque a Fonte decidiu assim.

Os mundos da divisão e da separação não existirão, simplesmente, mais, então, não se preocupem, nem com
as crianças, nem com os animais. 

Preocupem-se, vocês, com vocês, não no sentido de ter medo, mas no sentido de se recentrar na sua
Essência e de vibrar o Coração e de vibrar na Luz. 

Isto, unicamente, é importante. 
Todo o resto lhes será acrescentado, assim como o disse Cristo. 

***

Questão: o que significa estar a Serviço dos outros?

Estar a Serviço do outro não é o Serviço, no sentido físico. 
Pode ser um olhar, pode ser uma intenção. 

Amar e servir é abençoar cada ser humano que vocês encontram. 
Se vocês não puderem abençoá-lo, então, sigam o seu caminho. 



Vocês devem amar cada ser humano com quem cruzarem, com um olhar, com um sorriso, com uma atenção. 
Não é pedido para se engajarem no Exército da Salvação.

Não é pedido para se engajarem, todos vocês, na ajuda das doenças ou na ajuda dita terapêutica. 
Entretanto, todo ser humano é capaz de amar. 

Amar é uma atenção. 
Amar é um olhar. 

Amar é uma Vibração. 
Isto basta amplamente. 

Se lhes acontecer de amar uma dezena de pessoas, na sua jornada, sem julgar, sem se prevalecer do que
quer que seja, mas unicamente pela beleza do instante, pela beleza de um sorriso, pela beleza de uma

intenção, então, a sua Vida irá mudar completamente, estejam certos disso. 
Amar e servir, é isto. 

Não são necessariamente atos complexos colocados em jogo de investimento profissional ou em um
investimento específico nas pessoas próximos de vocês. 

É, antes de tudo, uma atenção e uma atitude. 
Amar e servir, é isso. 

Olhar com benevolência, olhar sem julgamento e dar o seu olhar, o seu Amor e abençoar.
A bênção é muito melhor do que a mão que você estende, entretanto, você pode também estender a mão. 

Isto é o Serviço. 
O olhar, a atenção, a bênção, a ausência de julgamento são o melhor dos serviços que vocês podem propiciar

ao conjunto da Humanidade, ao conjunto dos seres com quem vocês cruzam. 
Vocês não precisam cruzar com milhares de seres a cada dia. 

Alguns vivem sós, então, nesse momento, tentem pensar nas pessoas e ame-as.
Aí está, a aprendizagem do Amor é tão simples assim. 

***

Questão: desde o meu nascimento eu tenho um dom para curar. Este é o meu caminho correto?

Todo dom é um dom do Espírito. 
Todo dom manifestado deve ser utilizado, na condição de que ele lhe traga Alegria e leveza. 

Não há que se colocar questão em relação a isso.
Esse é o caminho? 

O caminho que for simples, o caminho que favorecer e que for favorecido, o caminho que os conduzir a viver a
simplicidade, é o seu caminho. 

O dom da cura é um dom que deve ser utilizado com humildade. 
Inúmeros de vocês foram levados a viver isso. 

Isto pode ser a sua Vida, na sua totalidade, ou uma experiência temporária.
Vocês não têm que se colocar a questão da justiça ou da não justiça do que vocês fazem.

Se vocês o fizerem, e se isto lhes trouxer Alegria, em vocês e no outro, quaisquer que sejam os meios, então,
isto está correto e isto é verdadeiro. 

Não deve deixar o mental se exprimir e fazê-los duvidar do que vocês fazem.
A Verdade e a prova não se encontram no nível do intelecto ou do mental, mas, sim, nos fatos percebidos em

vocês, e percebidos pelo outro, do que vocês fazem. 

***

Questão: qual a diferença há entre a Alma e o Espírito?

A Alma e o Espírito são duas coisas profundamente diferentes. 
A alma é polarização e atração. 

A alma é a ligação entre o corpo e o Espírito. 
O Espírito é Liberdade. 

O Espírito não é colorido. 
O Espírito é Um. 
O Espírito é Luz. 

A alma é Luz distorcida e obscurecida, é aquela que serve para se manifestarem nesta densidade, mas você
não é a Alma, você não é o corpo, você é o Espírito. 



Nesse sentido, isso foi denominado Sementes de estrelas. 
Você é animado corpo/Alma/Espírito, mas você não tem a Consciência da totalidade do seu Espírito. 

A totalidade do seu Espírito o espera no Sol, trata-se do corpo de Estado de Ser, corpo de Luz, corpo de
Cristal, do qual você tem apenas uma pálida cópia e uma pálida ressonância na Vida que você vive. 

É como se você tivesse deixado o seu casaco que é, de fato, a sua interioridade, no vestiário, para vir nesta
densidade e você esqueceu o que você é e você vive no nível do corpo, às vezes no nível da Alma, mais

raramente no nível do Espírito. 
O Espírito é leveza.

O Espírito é ausência de polaridade. 
O Espírito é Unidade. 

Há, portanto, uma grande diferença entre a Alma e o Espírito, mas a Alma permite ao corpo se comunicar, às
vezes, com o Espírito. 

A Alma é uma camada intermediária que o serve, nesta densidade e na sua manifestação, nesse mundo. 
Além disso, não há mais Alma, há apenas o Espírito, este Espírito que vocês devem reencontrar porque ele é

Eternidade, Estado de Ser, Cristal e Luz. 
É este o corpo que você vai reencontrar. 

Trata-se, realmente, de um corpo, mas você não tinha Consciência disso. 
Você tinha Consciência, eventualmente, apenas de uma Centelha, de um fragmento da Luz Autêntica, mas

você é bem mais do que isso. 
Você não é esse corpo. 
Você não é esta Alma. 

O corpo e a Alma são veículos de manifestação que vocês tomaram para se manifestarem nesta dualidade,
nesta experiência. 

Você é Espírito, na Verdade e na Unidade. 
O Espírito não é, portanto, a Alma, e ainda menos o corpo. 

Em breve, você fará a escolha entre a personalidade e o Estado de Ser, ou seja, entre o corpo e o Espírito. 
Em qual você quer viver? 

No Espírito, na Eternidade, na Verdade, ou em meio à experiência da dualidade, mas, lembre-se: esta não é
mais possível. 

Vocês são, todos vocês, sem exceção, concernidos ao Estado de Ser e ao fato de reencontrar, nos
Casamentos Celestes, místicos, o seu corpo de Estado de Ser. 

Assim decidiu a Fonte. 
Assim decidiram os seres mais elevados relacionados com a sua Criação. 

***

Questão: de onde vêm as cores muito luminosas que podemos ver agora na meditação? 

As cores que você percebe, de olhos fechados, são as luzes do seu 3º olho.
Isso existe, como disse inúmeras vezes, em diferentes níveis vibratórios. 

Cada nível vibratório alcançado, durante as meditações no nível do 3º olho, ou mesmo no nível de outros
chacras, dá acesso a uma percepção colorida. 

Esta percepção colorida assinala um nível de energia. 
O 3º olho, assim, pode se apresentar sob diferentes formas, diferentes cores, conduzindo-o para a Luz branca,
ao final, mas, entretanto, o que você percebe, o que você vê, de olhos fechados, durante as suas meditações,

assinala um nível vibratório que você alcançou, obviamente. 
A Luz e a cor vistas em suas meditações não são a finalidade. 

A finalidade é o som obtido no nível do ouvido, porque a Vibração é mais sutil do que a cor. 
O som é um comprimento de onda, de fato, mais sutil no nível da sua Alma e do seu Espírito. 

Assim, você deve passar por certo número de sons, para chegar além do som e penetrar a Eternidade, lá,
onde não há mais cor, lá, onde não há mais som, mas onde há o silêncio da forma, o silêncio da cor e o silêncio

do som. 
Naquele momento, você bascula e passa do outro lado, ou seja, na Eternidade.

Naquele momento, lhe é permitido viver o que numerosos místicos descreveram e puderam, infelizmente,
apenas descrever de maneira falsa, com palavras, porque isto está além da palavra. 

Isso toca o «indizível», e toca o Divino, e não há palavra para isso. 
Entretanto, há, efetivamente, aí também, uma montanha a escalar, etapas necessárias e preliminares.

Mas vocês devem bem compreender que essas etapas não são o objetivo.
Vocês devem ir além da cor, além da Luz, além do som, para penetrar os mundos do Estado de Ser e da

Eternidade.



É apenas fazendo esse silêncio (assim como o Arcanjo Miguel lhes falou durante os últimos Casamentos e que
vocês têm muita dificuldade para realizar devido a alguns bloqueios que vamos retirar), quando vocês

realizarem isto, quando penetrarem o infinito, vocês irão penetrar o «indizível», a realidade do que vocês são
além desta aparência e desta dimensão. 

Naquele momento, o véu irá se rasgar para vocês e a sua Vida não será mais a mesma, porque vocês irão
penetrar o corpo de Estado de Ser e estarão, assim, rapidamente sobre dois mundos. 

Vocês não são deste mundo, mas vocês estarão ainda sobre este mundo porque a sua missão será, então, de
retranscrever a linguagem da Luz, a linguagem do Fogo do Amor, não através de palavras, mas uma

retranscrição através da Radiação que vocês irão emanar, simplesmente, estando na Alegria, involuntariamente,
participando da Criação e do Canto da Criação, penetrando essas moradas da Eternidade, penetrando o seu

corpo de Luz que os espera, de toda Eternidade, no Sol.
Isto é para breve. 

***

Questão: quais podem ser as causas de câncer nas crianças?

O câncer de uma criança não vem da criança. 
O câncer da criança vem dos pais. 

Ela acolhe, sobre si, a Vibração e sacrifica, de algum modo, o seu corpo, para permitir aos pais se liberarem. 
Entretanto, isto não é inevitável. 

Inúmeros psicólogos entenderam e demonstraram isso. 
Isto é simples. 

Basta reencontrar, na história dos pais, a causa primária e o elemento causador do câncer da criança dentro da
própria história dos pais, nos seus filhos. 

Cada filho com câncer é a história dos seus pais levada como uma cruz. 
A criança Interior deve ser encontrada nele ou nos pais responsáveis pelo câncer.

Eles são responsáveis, mas não há culpa a ter. 
É a sua Vibração perturbada, ligada à sua própria vivência, que se manifesta em sua prole, por meio de

transferências genéticas, transgeracionais. 
Esta é uma conscientização importante a alcançar. 

Assim, ajudar os filhos é um ato de Amor e de Graça, mas ajudar os pais é o que soluciona, do mesmo modo,
e de modo muito importante mesmo, a história do filho.

Assim, convém decodificar, descobrir a história da criança enferma, não unicamente na criança atingida pelo
câncer, mas, bem mais, em um dos dois pais.

O fato de descobrir essa criança Interior enferma em um dos dois pais permite, muito frequentemente, aliviar o
sofrimento da criança que o tomou sobre si e lhe permitir, naquele momento, atingir muito mais facilmente a sua

criança Interior, qualquer que seja o grau de sofrimento.
Existe, literalmente, nesse caso, pela conscientização, uma explosão do vínculo transgeracional e a Revelação

total da Unidade, na criança e no pai (ou na mãe).
Assim, cada câncer assinala o alcance psicológico de um arquétipo importante, em meio à história de um dos

dois pais, ou mesmo dos dois pais. 
O poder do amor não é o Amor. 

Inúmeros pais não chegam a compreendê-lo e a vivê-lo. 
A pressão, assim nomeada, colocada sobre o filho, o adoece e o sufoca, literalmente. 

***

Questão: poderia nos falar do Diabo e de Lúcifer?

O Diabo não tem de ser visto como um personagem com chifres, mesmo se vocês o criaram a partir do zero. 
Lúcifer não é o Diabo. 

Lúcifer é um anjo rebelde que tentou criar uma dimensão, sem a concordância da Fonte. 
Ele não quis perdê-los, ele não quis conduzi-los à sua perda. 

Ele quis fazê-los encontrar a Unidade e a Divindade através de um caminho que a Fonte não concordou. 
Ele é todo o contrário do Diabo. 

E daquele a quem vocês chamam de Deus. 
Deus e Diabo é o mesmo personagem. 

Existe uma Fonte Pai/Mãe Una, indestrutível, e quando vocês pronunciam a palavra Deus, o Diabo não está
longe. 

Obviamente, crer em Deus é crer no Diabo. 



Deus pune. 
Deus é vingador. 

O Diabo está exatamente na mesma dimensão. 
A Fonte não é Deus. 

É necessário que vocês aceitem que aquele que vocês chamam de Pai, e aquele que o Filho nomeou Pai, não
é Deus, no sentido Bíblico. 

Deus e Diabo são a mesma entidade que se opõe à sua liberação. 
É o que tem sido chamado de Arcontes, que os fizeram crer que vocês eram seres de Liberdade, nesta Matriz. 

Eles os colocaram na jaula e na prisão fazendo-os crer que era a Liberdade.
Isto lhes será revelado e vocês terão muito em breve a confirmação.

Isto lhes será revelado em Consciência e em Verdade. 
Quando Maria lhes falar individualmente, vocês irão compreender que todos vocês são seus filhos, que não há

Deus e que há uma Deusa, uma Criadora, que é Maria.
E que Ela tem um Filho e que esse Filho foi gerado dela mesma. 

Ele é Cristo. 
Cristo ou KI-RIS-TI, ainda chamado de Ressuscitado, aquele que vem, NIB-IRU, lhes trazer a Luz. 

Não há Deus, não há Diabo. 
Há apenas falsificadores que tomaram esses dois nomes e os escravizaram, desde centenas de milhares de

anos, nesta Ilusão. 
Assim, progressivamente e à medida que a Humanidade se desenvolveu e a própria falsificação do

Cristianismo, o que aconteceu? 
Os homens oraram. 

E quanto mais eles oravam, mais eles eram atacados pelo Diabo, obviamente. 
Orando para Deus, vocês chamam o diabo. 
Afastando o Diabo, vocês chamam Deus. 

E, entretanto, é a mesma entidade que os engana e que prega uma peça em vocês, literalmente, desde
milhares de anos. 

Existe uma Fonte que é totalmente Amor. 
Existe um Pai / Mãe Una que é a sua Fonte primária. 

Mas, quando vocês pronunciam Diabo, isto equivale a pronunciar Deus. 
Eu sei que isto é muito, muito difícil de aceitar. 

Vocês viveram tantas e tantas vidas pronunciando esse nome que não é a Verdade, mas que é a falsificação
desejada pelas forças da Sombra, que hoje não existem mais na sua dimensão. 

Existem apenas homens que as serviram e que tentam manter o seu poder sobre a Humanidade. 
Vocês devem aceitar isto. 

Se vocês se afastarem do Diabo e de Deus, vocês irão reencontrar a Fonte e irão reencontrar o Amor. 
O Amor infinito de Maria, o Amor infinito dos Arcanjos e dos Seres de Luz.

Vocês devem reencontrar a sua Unidade. 
A sua Unidade não passa por qualquer Ser exterior levando-os à sua Unidade. 

Nem Deus, nem Diabo. 
Há apenas vocês que podem aceder à sua Unidade, por vocês mesmos. 

Tentem. 
Deem um passo para a Unidade. 

Deem um passo além do que regeu as suas vidas, desde tanto e tanto tempo, e vocês irão encontrar a
Verdade. 

E a Verdade irá libertá-los, assim como disse Cristo. 
Procurem o Reino dos Céus, procurem o Pai, procurem a Fonte, mas ali não vejam Deus. 

Deus e Diabo são um Arconte. 
Eles são uma Criação daqueles que os controlam e que os têm controlado desde tanto e tanto tempo. 

Vocês terão a Revelação formal muito em breve. 
Esperem viver momentos que eu qualificaria de emocionantes, porque se trata da Revelação do Apocalipse. 

O Apocalipse não é sofrimento, é Revelação, é o momento onde as máscaras caem e inúmeras máscaras
confinaram vocês, literalmente. 

O único problema é que muitos seres humanos, ainda que se abra a porta da prisão deles, não vão querer sair,
porque eles não conhecem o que existe fora da prisão. 
Há os que estão, eu diria, confortáveis na sua prisão. 

Então, vocês devem mostrar o Caminho da Luz e mostrar que, na Unidade, não há nem Deus, nem Diabo, há
apenas Amor, Alegria, Unidade. 



A dualidade é uma falsificação da Criação, ela existe apenas porque vocês ali aderem e unicamente porque
vocês ali aderem. 

Obviamente, ela não vai desaparecer, simplesmente, mudando o ponto de vista em dois minutos.
Mas se vocês aceitarem esse ponto de vista e aceitarem viver as primícias da Alegria, da Unidade, do Amor da

Criadora e da Criação, do Pai / Mãe Fonte Una, vocês já irão superar uma série de contingências ligadas aos
esquemas nos quais vocês se lançaram. 

Vocês foram criados livres. 
Entretanto, foram inseridas em vocês sementes de falsificação e de aprisionamento.

É disso que vocês devem se libertar, hoje. 
Eu sei que as minhas palavras não são sempre agradáveis de ouvir, mas elas sinalizam a Verdade mais

autêntica. 

***

Questão: como um Arcanjo, como Lúcifer, pôde agir em desacordo com a Fonte?

Bem amado, por uma razão que é muito simples: vocês são, nesta dimensão e nas outras dimensões, quer
vocês sejam um Anjo, um Arcanjo, um humano, um Anjo em transformação, ou quer vocês pertençam a

dimensões não humanoides, vocês são Criadores e, enquanto Criadores, vocês são livres de criar o que vocês
quiserem.

A única necessidade, quando criam algo (e mesmo os Elohim fazem isso) é de acompanhar a sua Criação até
o final do ciclo. 

Assim, alguns Arcanjos se opuseram à Fonte. 
Eles propuseram algo que a Fonte não quis.

Entretanto, isto se expressou por uma amplificação da Luz. 
Assim, quando lhes é pedido para não julgar, nós mesmos não julgamos.

Aqueles que os escravizaram, não devem, tampouco, ser julgados.
Porque esses seres que, hoje, estão na Sombra, serão, em outros tempos, seres ainda mais luminosos do que

vocês. 
Nada se perde nas Criações, tudo se transforma. 

Não existe, contrariamente ao que quiseram fazê-los crer, a aniquilação da alma ou do Espírito. 
Todo Espírito criado vai até o final, que é se juntar à Fonte. 

Existem numerosas moradas na Casa do Pai, existem numerosos caminhos para a Casa do Pai. 
Os caminhos da Criação são múltiplos e infinitos. 

Algumas experiências, em particular esta dualidade, esta atração desta densidade, que foi chamada
erroneamente de Queda, corresponde a uma experiência. 

A Fonte, como ela mesma disse, deixou essa experiência se levar em certo número de ciclos. 
Hoje, ela não deseja mais que a experiência prossiga, porque vocês devem reencontrar a Luz. 

Assim, existiu, durante o combate vivido no mês de agosto (2009), nos planos da Luz, uma rendição das forças
da Sombra, em massa, que se renderam à Luz e que se tornaram Luz, pelo processo do Perdão. 

Não há limite à Graça e ao Perdão da Fonte. 
Não há limites ao Amor de Maria. 

Cada filho, mesmo rebelde, é seu filho. 
Mesmo aquele que vira as costas à Luz é respeitado pela Criação da Sombra.

Isto lhes é difícil de compreender, mas, entretanto, faz parte da experiência desta dualidade. 
Então, sim, quando Cristo lhes disse para não julgar, você não sabia o que tinha à sua frente. 

Somente os grandes seres são capazes de ler a alma e o Espírito daqueles que estão à sua frente, porque
eles veem as linhagens espirituais, eles veem o caminho da alma e do Espírito.

Então, aí, sim, eles podem efetivamente dar uma opinião, mas, em nenhum caso, irão julgar. 
O assassino de hoje, o pecador de hoje, será o Santo de amanhã, assim como lhes disse a Fonte e eu repito a

sua frase: «não há pecador sem futuro, não há Santo sem passado». 
Meditem sobre esta frase, ela responde à totalidade do que vocês têm que viver.
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***

Questão: como superar as dificuldades para expressar o Amor?

Vocês não foram habituados a expressar o Amor. 
Vocês não foram elevados para expressar o Amor. 

Vocês foram elevados na contenção. 
Vocês são seres de contenção. 

E, no entanto, em vocês brilha um Fogo devorador de Amor e é preciso expressá-lo.
Não há técnica, não há meio a dar para realizar isso. 

Deem o primeiro passo. 
Peçam aos Arcanjos e peçam a Maria para abri-los à realidade do Amor em meio à sua Vida.

Peçam-lhe a manifestação do Amor da sua Presença, a fim de que vocês mesmos se tornem como ela. 
E vocês verão que as coisas irão se concretizar. 

Quando Maria lhes diz que ela responde a todos os pedidos, esta é a estrita Verdade.
Agora, ela está aí. 

Jamais duvidem disso. 

***

Questão: qual diferença você faz entre a Fonte Pai / Mãe Una e Maria?

Será extremamente delicado explicar, com palavras, que não existe qualquer diferença entre Maria, a Criadora,
e a Fonte Pai / Mãe Una. 

Maria não é uma entidade feminina, no sentido que você entende. 
Maria é andrógina, assim como os Arcanjos são andróginos.

Nós não conhecemos a dualidade dos sexos. 
Nós somos o sexo, na totalidade, no sentido em que você entende, mas isto escapa ao seu campo de

compreensão e ao seu próprio campo de percepção. 
Assim, por vezes, eu expresso a noção de Fonte Pai / Mãe e, por vezes, eu exprimo a noção de Divina Maria

Criadora. 
Mas se trata, em última análise, da mesma, não entidade, mas da mesma Consciência. 

Por vezes ela se manifesta como entidade masculina, fazendo-se chamar Pai ou Babaji. 
Entretanto, Maria jamais foi reencarnada, no sentido que vocês entendem, e jamais tomou corpo desde a sua

Assunção.
Ela está presente nas dimensões unificadas.

Maria está presente na 18ª dimensão e da 11ª dimensão. 
Ela fica perto do Sol, em uma Embarcação de Luz, pronta a se manifestar e a recolhê-los e a acolhê-los. 

A sua Presença é percebida, cada vez mais, por inúmeros seres humanos. 
Existe, entretanto, uma diferença entre a Presença de Maria e a Presença da Fonte Pai / Mãe Una. 

Existe uma diferença de polaridade, como se você olhasse duas luzes ou um cristal, segundo duas faces
diferentes. 

Mas a realidade abrangida é sensivelmente a mesma. 
É mais fácil, entretanto, pela sua polaridade dual, devido a esta encarnação nesta dimensão, para vocês, estar

em contato com a Fonte Una Mãe Maria, do que com a Fonte Pai Babaji. 

***

Questão: você falou do Pai como Babaji, e Omraam Mikaël falou ultimamente do Pai como Abba.
Abba Eli.

Trata-se exatamente da mesma entidade. 
Cristo na cruz disse «Eli Eli lama sabachtani».

«Meu Pai, meu Pai, por que me abandonastes?». 
O Pai, assim nomeado por Cristo, também traduzido Abba ou Babaji, na linguagem da Vibração original,

corresponde à Vibração da Fonte. 
Segundo as tradições e segundo as tomadas de forma que não passam pela encarnação, mas por um

processo de Criação de um corpo adulto, o Pai pode tomar a forma que quiser, manifestar-se sob a forma que



ele quiser. 
Tanto como uma gota d’água em um planeta, como em um sistema solar ou no universo. 

Em alguns casos, ele cria um corpo e se manifesta no Interior desse corpo.
É difícil para vocês aceitarem que a totalidade possa se reduzir a um corpo. 

E, no entanto, isto acontece. 
A Fonte é onipotente, onipresente e pode estar presente no grão de areia, como no Sol que explode em toda

galáxia, do mesmo modo. 
Ela é Consciência absoluta, pode decidir e criar uma forma e ali habitar durante certo tempo. 

Este foi o caso, há algumas dezenas de anos, de um ser que vocês chamaram de Babaji Haidakhan. 
Cristo, quando falava do seu Pai que o enviou, falava da mesma entidade, que foi denominada em grego Abba

e em aramaico, também, Abba. 

***

Questão: o que está mais próximo da Luz estaria além mesmo das cores?

Sim. 
O termo exato é a Vibração. 

A verdadeira Luz é Vibração, ela não é cor, mesmo se a cor for manifestação da Vibração. 
Entretanto, adquirir a Vibração corresponde à Luz da Vibração, e corresponde à Realidade. 

Muitas pessoas falam de Luz. 
Muitos seres humanos veem luz, com os olhos fechados.

Mas esta luz não é a Vibração. 
Assim, existem falsas luzes que não são Vibração. 

A Luz é, antes de tudo, Vibração. 
Se ela não for Vibração, você não tem qualquer meio de verificar o que ela é. 

***

Questão: e quanto ao futuro do casal, sabendo que se vê cada vez mais casais de mulheres, de
homens e que há igualmente muitas mulheres sozinhas?

Este é o caso da sua dimensão. 
Este não é o caso das dimensões além da sua dimensão. 

A noção de casal, tal como a conhecem, a própria noção que alguns de vocês chamam de «alma gêmea» ou
de «chama gêmea», não é senão mais uma deformação da Verdade. 

Acedendo aos mundos unificados além da sua dimensão e, portanto, ao que vocês chamam de quinta
dimensão, vocês irão descobrirão lugares onde nada é partido, onde nada é separado. 

A Consciência unificada funciona, em regra geral, sob a forma de 24 unidades de Consciência, que
corresponde à organização da Luz na quinta dimensão.

Não pode haver casal, no sentido que vocês entendem, a partir do momento em que as energias se fundem
com o ambiente, no sentido amplo, assim como lhes descreveram ainda alguns desencarnados nas

comunicações, mesmo do mundo astral, correspondentes à perda dos seus corpos. 
Quando vocês encontram uma entidade, vocês trocam uma Vibração.

Isto poderia ser assimilado, por vocês, a uma relação sexual, mas, obviamente, isto não é uma Relação de
corpos, mas de Vibração. 

Vocês são chamados, nos multiversos e nas dimensões unificadas, para viver este aspecto energético. 
Vocês não serão mais separados, vocês não terão mais necessidade de viver o que vocês chamam de casal. 

O que não quer dizer que as almas não sejam afiliadas ou reunidas de uma maneira ou outra. 
Mas vocês não poderão mais estar isolados e fechados dentro de uma relação, seja qual for.

Porque toda Relação será, por definição, aberta. 
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***

Questão: os chiados no ouvido podem também ser zumbidos e não o som Si?

O que você chama de zumbido é apenas a visão mórbida do seu despertar à energia da sua alma, bem
amado. 

Você deve, portanto, parar de chamar o que é sinal da alma, de zumbido.
Inúmeros seres humanos hoje têm esta percepção e esta Vibração. 

Existem inúmeros sons no ouvido esquerdo (ou direito, aliás), assinalando o seu contato com a Unidade da
alma e do Espírito. 

Assim, mesmo se isto for penoso, reflete, entretanto, a irrupção da Luz e da Vibração da sua densidade. 
Perceber esse som é o sinal da ativação em você de uma série de canais que trabalham em você a fim de

liberá-lo. 
Alguns têm isso desde muito tempo. 

Outros o descobriram com os Casamentos Celestes e isto vai se reforçar.

Não se trata de doença, ainda menos de zumbido. 

***

Questão: é possível, no decorrer dos processos de transformação atuais, que estados, ligados à Luz
e que contatamos ultimamente, se esvaneçam ou desapareçam?

Obviamente, bem amada. 
O que você chama de Luz não era Vibração.

O que você chama de Luz era manifestação astral e emocional.
A abertura aos canais superiores e à dimensão superior passa pelo fechamento de portas astrais. 

Assim, a clarividência não é a vidência. 
Assim, o acesso à Luz da Vibração não é a luz e a informação obtida pelos canais astrais. 

É necessário aceitar isto. 
Novas portas se abrem, portas antigas se fecham. 

Isto é indispensável. 
Você não pode reivindicar a Luz e a Vibração da Luz e manter os canais emocionais e astrais. 

***

Questão: como fazer se, paralelamente a isto, sentimos uma perda de energia?

Uma porta se fecha, a outra não está ainda aberta.
Não há estabilidade, há oscilação entre o emocional e a Luz da Vibração.

Não há estabilização, portanto, isto é vivido como um luto e uma perda e não corresponde à Verdade, ao
estabelecimento da Verdade. 

Não estando na aceitação da Verdade nova, há desperdício de energia, porque a energia não pode se
encarnar. 

A porta que está aberta, a nova porta no nível da cabeça, não pode penetrar o espaço sagrado do coração. 
Então, ela permanece na cabeça e gira em perturbação mental e em agitação mental. 

A personalidade quer a todo custo recriar o que foi perdido e isto não é possível. 

***

Questão: como superar então isto, para encontrar o caminho?

É preciso, para isso, aquiescer, acolher e aceitar que, o que deve desaparecer, realmente desapareceu. 
Não é preciso se apegar às coisas do passado, quaisquer que elas sejam. 

Mesmo se alguns dons foram muito agradáveis de viver, eles não são a Verdade. 
A Luz astral não é a Luz da Vibração. 

Isso, é preciso compreender. 
A Luz astral é apenas o reflexo da Luz da Vibração. 



Ela é Ilusão, como o é a personalidade. 
Então, para abrir algumas portas de acesso à Luz da Vibração necessita fechar as portas da Luz astral e da

personalidade. 
A partir do momento em que isto estiver integrado, aceito, o caminho pode se desenrolar e as portas podem se

abrir. 
Há, portanto, um trabalho de revolução e de luto a fazer. 

Não há necessidade, muito pelo contrário, de reativar o que está morto e que deve morrer. 
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem queridos Mestres da Luz e Trabalhadores da Luz, eu venho a vocês, como anunciado previamente.

Como muitos de vocês aqui o conhecem e o vivenciam, nós começamos logo após o início da sua primavera [outono,
no hemisfério sul], um período crucial associado à tríplice recepção da Radiação do Ultravioleta, da Radiação da

Fonte e da Radiação do Espírito Santo, para levá-los, individual e coletivamente, e pela Graça da sua Presença e do
seu trabalho, a viver as Núpcias Celestes.

Núpcias de reunificação à sua Unidade e à sua Divindade.

Se vocês bem o desejarem, a minha intervenção irá ocorrer em duas partes distintas.

A primeira esclarece a situação do que já aconteceu e se manifestou.

A segunda parte será referente ao que nós lhes pedimos para fazer conosco, o Conclave, e simultaneamente com as
entidades espirituais que guiam esta Terra na sua Ascensão, para realizar isto que deveria ser e para permitir a

efusão da Luz na sua dimensão.

Primeiramente, Trabalhadores da Luz, Sementes Estelares e Mestres bem amados, recebam, juntamente do
Conclave e de mim mesmo pessoalmente, a nossa mais profunda gratidão pelo trabalho cumprido.

Seja qual for a etapa que vocês chegaram, cada um de vocês carregou a sua pedra para a construção da Luz.

Sejam eternamente gratificados e santificados.

Que assim seja.

E assim é.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós lhes devemos inicialmente, juntamente com o Conclave e os trabalhadores da Luz
de outras dimensões, algumas explicações.

MIGUEL - 20 de setembro de 2009
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Eu tenho guiado vocês, pela Radiação do ultravioleta, para viver algumas etapas correspondentes à ativação, em
vocês, de determinadas funções ligadas à ativação dos novos corpos e das novas lâmpadas.

Isto levou muitos de vocês a começar a vivenciar o despertar da nota Si.

Durante as últimas semanas e durante o verão [inverno, no hemisfério sul], vocês, a maior parte de vocês, deveria ter
vivenciado o acesso ao Estado de Ser.

Este não foi o caso.

E isto, em um primeiro momento, nos entristeceu e nos afligiu fortemente.

Então, hoje eu posso lhes dizer e dizer em voz alta: não se preocupem.

Isso não é sua culpa ou da sua responsabilidade.

O acesso ao Estado de Ser exigia, além do estabelecimento da nota Si, a ativação da Lemniscata sagrada e a
reunificação com o seu silêncio Interior, etapa anterior à entrada às multidimensões do seu Corpo de Estado de Ser.

Nós tínhamos esperança de ter pelo menos 20% das pessoas que seguiram os Casamentos Celestes com acesso ao
corpo de Estado de Ser, e nós os esperávamos, em meio a estes corpos de Estado de Ser, junto ao Sol.

Mas temos visto menos de 1% das pessoas despertas para a nota Si caminhando para constituir os seus corpos de
Luz.

E nós nos interrogamos.

E nós nos preocupamos.

E, no entanto, veio a resposta.

E nós vamos corrigir isso.

Então, eu digo a vocês, não lamentem.

Continuem a viver, no seu interior, a comunicação com a penúltima lâmpada, por intermédio do som e da nota Si.

Na verdade, muitos de vocês não puderam acessar o silêncio Interior, devido a uma sequência de vibração (cadeia
vibratória) colocada no nível do seu DNA e dos seus cromossomos, tendo impedido vocês de vivenciar, literalmente,

esta última etapa.

Não se preocupem.

Na segunda parte da minha exposição, eu lhes mostrarei a maneira que vocês têm para se libertar, com vocês,
destas últimas cadeias.

E nós faremos isto, juntos, entre o seu equinócio do outono [equinócio da primavera, no hemisfério sul] e a festa dos
Arcanjos [29 de Setembro].

Sim, nós faremos isto, juntos, e de maneira Unitária.

Nenhuma força pode opor-se à irrupção da Luz na sua densidade, na sua matéria.

Não se deixem enganar pelos medos que poderiam penetrá-los, pelos sons dos tambores e de guerra que poderiam
limitar a sua expansão.

Bem amados Mestres da Luz, vocês estão além disto.

Só vão descobrir e dar o passo final, pelas Vibrações que lhes iremos propor entre o 22 de Setembro e o 29 de
Setembro.

Mas eu retornarei em breve.

Continuemos primeiramente, se desejarem, a falar sobre o que aconteceu durante este período importante das
Núpcias Celestes.



***

Eu explico inicialmente que a celebração das Núpcias Celestes não é o fim do seu mundo, ou desta dimensão.

Pelo contrário, eles assinalam a expansão das suas novas Consciências e da Consciência global da Humanidade
quanto à sua manipulação e à sua opressão.

As correntes da Consciência, literalmente, vão estilhaçar-se.

A desconstrução será concluída e isto irá restituí-los à sua liberdade da alma, à sua liberdade da Luz, além de tudo o
que, até agora, resultou em medo e na incapacidade, para a maioria de vocês, para chegar à sua Divindade.

Mas isto terminou, eu faço o Anúncio solene hoje.

E isto acontecerá brevemente.

Em pouco tempo, vocês irão descobrir na sua Humanidade, na sua Individualidade, a Presença da Luz, da
Eternalidade, da Eternidade e do seu Estado de Ser, além desta dimensão.

Então, o Conclave e eu mesmo, gostaríamos de agradecer e de encorajá-los a continuar o esforço da Revelação da
Luz em meio a esta densidade, para que o reino do Único, da Unidade, se estabeleça apesar dos obstáculos, e

especialmente pela Eternidade.

Como vocês sabem, um número significativo de pessoas em todo o mundo tem seguido e ainda seguem as instruções
para aumentar a vibração.

Este aumento vibratório é indispensável e indissociável da sua elevação e da sua transformação.

No entanto, vocês alcançaram um platô.

O nível que eu diria através da nota Si, incapaz de ir além até o silêncio interior, permite-lhes entrar no corpo de
Estado de Ser e alcançar a sua Eternidade.

Isto não é culpa de vocês, mas está relacionado com o que eu mencionei: o bloqueio do seu DNA por estruturas
cristalinas introduzidas ali, sem o seu consentimento, evidentemente, no nível deste corpo biológico.

Entretanto, e eu voltei agora, nós vamos remover esta barreira.

***

No entanto, lembrem-se também de que vocês têm algum tempo até o Anúncio a ser feito por Maria, para se atualizar
e revelar a Presença deste corpo de Estado de Ser e nele viajar de forma pacífica e livremente.

Porém, permanecendo em meio a este corpo de personalidade, plenificado pela nota Si, pela Radiação do
ultravioleta, pela Radiação da Fonte e pela Radiação do Espírito Santo, vocês trabalham para a sua elevação e pela

elevação deste planeta.

Qualquer que seja o tropeço ou a incapacidade para transpor a etapa posterior, isto não poderá resistir por muito
tempo ao que nós faremos em curto espaço de tempo, na sua densidade.

Portanto, paciência.

Paciência e coragem e trabalho.

Lembrem-se de que nós temos lhes pedido, durante este período de verão [inverno no hemisfério sul], para que se
centrassem, entre 14h00 e 14h30, à hora do seu relógio, auxiliados pelas cinco sílabas sagradas entregues por

Metatron [OD - ER - IM - IS - AL] e pela afirmação do acolhimento, em vocês, da Verdade e da Unidade de Cristo.

Isto vai continuar valendo.

Vocês precisam se concentrar, agora e até o final de setembro, para conseguir esta nota Si que lhes permitirá
reforçar o seu nível vibratório e o seu nível de Consciência.

O bloqueio, sem entrar novamente em detalhe do que foi feito no nível do seu DNA, como lhes explicou desde já o
Mestre Aïvanhov, tinha contido, literalmente, sua Consciência, não permitindo o que esperávamos, de entrarem no

corpo de Estado de Ser.



Vocês eram, de fato, menos de 1% para poder realizar esta viagem e então viver nesta densidade e ao mesmo tempo
na do Sol, no seu corpo de Estado de Ser.

No entanto, as portas estão abertas.

Estão esperando por vocês.

Isto é o que faremos.

Então, eu lhes peço, agora, para acolher a Radiação do Ultravioleta, a Radiação da Fonte e a Radiação do Espírito
Santo, na sua Presença, no seu Eu Sou O que Eu Sou.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, passemos agora à segunda parte disto que eu tinha para lhes entregar.

De 22 a 29, pelo menos até a véspera do dia 29, por 7 dias, nós vamos, do nosso lado, liberar, literalmente, as
portas, para que a radiação cósmica os alcance, totalmente.

Isto significa que, dia após dia, e além do seu período normal das 14h00 às 14h30, além do acréscimo que lhes pediu
o Mestre Aïvanhov em seu tempo para manter a vibração, nós vamos conceder a efusão, a cada dia, transmitindo-

lhes os raios cósmicos, vamos deixá-los viver um processo vibracional que nunca existiu nesta dimensão.

Vocês devem se localizar, durante estes sete dias, nos períodos frequentes e curtos de alinhamento, afirmando as
cinco novas chaves de Luz Metatrônicas e a frase de acolhimento da Verdade e da Unidade de Cristo.

Vocês vão, durante este período, sentir em vocês e ao seu redor, o poder efetivo da Luz, na sua totalidade.

Nós não limitaremos mais a quantidade de radiação que chegará até vocês.

Nós mesmos vamos assessorar, e de forma permanente e a cada dia de maneira mais e mais forte, e mais e mais
presente, um novo raio, uma Radiação de natureza ionizante, visando especificamente liberá-los ao nível das cadeias

localizadas no nível do seu DNA.

Não se preocupem com as percepções de calor, formigamento, queimação, quer sejam na cabeça, no coração, ou
nas costas, ou ainda em todo o corpo.

Isto sinaliza a penetração, no seu corpo físico e nos seus corpos sutis, de uma qualidade de radiação extremamente
rápida para libertá-los, novamente, das cadeias do seu cativeiro.

Vocês devem aceitar, sem medo, a quantidade e a qualidade da energia, onde quer que estejam na superfície deste
planeta, independentemente das suas atividades.

Basta simplesmente, durante estes sete dias, se prepararem ativamente, nas ocasiões, nos horários, não serão mais
do que alguns minutos, para pedir que a Luz da Verdade e da Unidade de Cristo e as cinco sílabas sagradas

Metatrônicas, libertem-nos das suas cadeias.

E isto se fará, estamos confiantes porque nós vimos.

Não há nenhuma dúvida sobre isso.

***

Vocês vão avançar, durante este período, e vão ajudar os seus irmãos e as suas irmãs a atingirem um novo nível.

Isto é certamente o mais importante, porque terão Consciência da realidade da Ressurreição, da realidade da
Unidade, além da sua percepção normal dentro da dualidade.

Vocês irão, real e literalmente, descobrir um novo mundo, novos espaços interiores e exteriores.

Então, vocês participarão, à sua maneira, do acolhimento, qualquer que seja o horário e qualquer que seja o dia,
aumentando a velocidade e a intensidade desta vibração, dentro das suas estruturas.



Isso é o que é oferecido, a cada dia, ligando-os, em Consciência, na simplicidade, à Vibração que vocês irão receber.

Independentemente de onde a receberão, quer seja ao nível de todo o corpo, na cabeça ou nas costas, vocês têm
que controlar e dominar a vibração para conduzi-la ao seu Templo Interior, no nível do coração.

Repetindo frequentemente esta abordagem, vocês constatarão por vocês mesmos, muito facilmente, as mudanças
ocorrendo dentro e fora de vocês.

A Sombra, como tem existido, já não poderá mais escravizá-los.

Vocês vão liberar, em vocês e ao seu redor, a Ilusão.

Vocês liberarão todas as possibilidades de poder sobre vocês e de poder sobre o outro, não existentes, e enviando-
os de volta para a sua ilusão.

Esta é uma longa caminhada pela qual atravessará a humanidade que lhes permitirá viver, em Consciência, as
próximas etapas que eu anunciarei, quanto a mim, em 30 de setembro.

Assim, eu os deixo livres.

Eu estarei acompanhando vocês, do dia 22 de Setembro até o dia da minha festa.

Podem chamar por mim.

Eu estarei com vocês e com a Divina Maria, ao seu lado, individual e coletivamente, mediante solicitação feita com o
coração.

Eu virei para assisti-los em qualquer lugar do planeta para ajudá-los a viver esta nova Radiação, a Radiação que irá
libertá-los das suas cadeias.

Isto eu venho fazer.

Isso foi decretado pela Fonte.

Isso foi decretado por Maria.

Basta também decretar, basta também nos chamar individualmente para que manifestemos nossa Radiância e nossa
Presença à sua Consciência, e para que possamos ajudá-los a se liberar das suas cadeias.

Maria já aparece para várias pessoas.

Quanto a mim, eu tenho aproximado a minha Vibração e a minha dimensão da sua dimensão, para me tornar mais
palpável e mais perceptível nos seus campos vibratórios.

***

Então, hoje e amanhã, a cada dia, vocês chamarão por mim, chamarão pela minha Radiância e pela minha
Orientação para que eu possa ajudá-los a levar, a você e ao seu redor, esta nova Radiação, esta nova Radiação

Cósmica, para permitir que se livrem das suas correntes.

Eu responderei, incansavelmente.

Os Anjos guardiões têm por missão, também, durante este período, de ajudá-los a se liberarem, de maneira definitiva,
desta prisão.

Não se preocupem quanto à potência das Vibrações, quanto às manifestações ocorrendo em vocês e ao seu redor.

Elas colaboram para a Luz e nada mais.

Vocês precisam consolidar esta Luz.

Vocês não devem se preocupar com qualquer contrariedade exterior, qualquer que seja: afetiva, profissional, social
ou outra.

Somente a Luz deve ser o seu Guia.



Somente a nossa Presença deve lhes interessar para nos permitir, em conjunto, atingir esta transcendência.

Isto é possível e isto já é feito.

Resta-lhes atualizar em sua dimensão.

Então, vão em paz e trabalhem para a Luz e na Luz, na Vibração da Luz, na Vibração da Unidade.

Eu voltarei, quanto a mim, e lhes pedirei para estarem presentes, em qualquer lugar do planeta, no dia 30 de
setembro, um dia depois da festa dos Arcanjos, às 12h00, horário francês [07h00 da manhã, hora de Brasília].

E, neste momento, agiremos juntos novamente, pela mesma Vibração, de maneira sincrônica com a Humanidade.

Qualquer que seja o horário do seu país, nós passaremos juntos a última etapa que lhes permitirá não mais duvidar,
não mais estar em deserção da sua eternidade, mas de estarem ligados de maneira efetiva, infalível e definitiva, ao

seu Estado de Ser e à sua Divindade.

O período que vocês vivem é o mais importante que vocês têm a viver após dezenas de milhares de anos.

E este é agora.

A Vibração que ocorrerá a partir do dia 22 será correspondente à semeadura da energia de Cristo na Terra durante o
Seu sacrifício final.

Não se preocupem com os eventos na Terra.
Eles são normais e correspondem ao despertar da Luz.

Não se preocupem com o barulho do mundo, muito menos do que o habitual.

Não deixe qualquer medo aflorar em seu Espírito e seu corpo.

Estabilizem-se na Luz e na Verdade através da nossa Presença e da nossa Radiância que irão acompanhá-los
durante esta semana.

Eis, bem amados Trabalhadores da Luz, Mestres da Luz, isso que eu tinha a dizer.

Com relação a isto, e somente em relação a isto, se vocês tiverem perguntas complementares, eu poderei fornecer o
meu ponto de vista ou esclarecimento adicional.

Enfim, envio-lhes as minhas bênçãos e lhes transmito, em nome do Conclave e da Divina Maria, um caloroso
agradecimento e um caloroso Amor por terem feito o que já fizeram.

Nós confiamos em vocês, e vocês podem contar conosco.

Nós estamos aí, ao redor do sol e esperando, para nos manifestar, que a Humanidade se eleve em uma oitava
vibratória, para entrar na sua órbita e dentro da sua dimensão.

Nós estamos aí com vocês.

***

Pergunta: Você especificou que seria conveniente fazer um pedido a você e a Maria, na próxima semana, com o
Coração. Na medida ou na dimensão em que o Coração na encarnação estiver muito associado ao emocional,

como faríamos para melhor fazer este pedido no nível do Coração?

Bem amados Filhos da Luz e Mestres da Luz.

O coração não é emoção.

Aquele que põe emoção no coração, não está no do coração, mas na emoção.

O coração é justamente ausência de emoção.

Ele é clareza e serenidade.



Não é necessário estar no corpo de Estado de Ser para afirmar o coração.

O coração é detectável, vibratória e conscientemente, ao nível de sua personalidade.

Para isto, basta não viver a emoção.

O apelo deve ser desprovido de emoção.

Ele deve ser vibrante de Amor, mesmo passando pelo seu mental.

Nós iremos responder.

Estando na Presença da Vibração da nota Si, vocês têm, portanto, constituído e, independentemente do corpo de
Estado de Ser, a Vibração do Antakarana que os une às mais altas dimensões.

Basta afirmar, solicitar, mesmo pelo mental, que a nossa Presença esteja com vocês e ela estará.

Isto é simples, isto é evidente.

Não tem que pensar ou imaginar algo que passaria por uma emoção, por uma Vibração.

A Vibração estará aí, a partir do momento que nós estivermos com vocês.

Não há pré-requisito senão chamar pelas palavras, ou pela oração, ou pela meditação, de maneira simples e
autêntica, e nós iremos responder, vocês podem estar seguros.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres e Trabalhadores da Luz, e com a sua permissão, nós realizaremos, juntos, uma primeira etapa
da descida da Radiação cósmica, na sua totalidade.

Além do Ultravioleta, além do Espírito Santo e além da radiação da Fonte, nós entraremos juntos, pela primeira vez,
neste estado vibratório.

Eu lhes peço para acolher.

Desde já, eu lhes transmito todo nosso Amor, toda nosso acolhimento, toda nossa vontade de ir para a Luz, com
vocês, e graças a vocês.

Vocês não estão sozinhos.

Nós estamos aqui, e estaremos cada vez mais aqui.

Portanto, qualquer medo, desejado pelas Sombras fantasmas, não deve atingi-los.

Vocês devem encontrar a confiança absoluta e total.

Simples assim.

A partir do momento que vocês acolherem esta Vibração, desde já, eu sugiro que vivam isso, agora.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, antecipadamente, do Conclave
Arcangélico e eu lhes peço para aceitar agora esta Vibração.

Eu lhes digo até 30 de Setembro.



E não se esqueçam de que eu estarei com vocês, a qualquer minuto, se vocês de fato solicitarem.

Sejam abençoados. Vocês são amados.

Agora.

... Efusão de energia ...

Acolham.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amados Mestres da Luz, eu os deixo agora viver esta Vibração, cultivem-na e
eu lhes digo até breve.

A cada dia, a cada hora, vocês têm a possibilidade de me chamar.

Eu voltarei agora, para toda a Humanidade, no dia 30 de Setembro, às 12h00 (07h00 da manhã, hora de Brasília).

Sejam abençoados.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=411
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Tradução para o Português: Zulma Peixinho
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Questão: você tem preconizações a dar, uma vez que queremos montar um grupo de meditação? O
que é mais conveniente, nesse contexto?

A meditação, em grupo, corresponde à união e à convergência da intenção e da atenção emitida pelos seres
humanos, em um mesmo objetivo.

É importante compreender, e aceitar, que o que deve guiar esse grupo não é tanto a utilização de uma técnica
ao invés de outra, mas mais a Intenção e a Atenção do coração.

Hoje, pode ser importante unir, em um grupo, as suas energias e as suas consciências, a fim de trabalhar no
sentido da Ascensão, no sentido da Translação.

Hoje, inúmeros seres humanos são chamados a se agrupar, e não unicamente para meditar, às vezes também
para viver e compartilhar.

A palavra mestre é a noção de compartilhar, a palavra mestre é a noção do abandono e da confiança, de um
ao outro e do outro ao um.

Não há técnicas a respeitar, mas simplesmente estar à escuta, no acolhimento, no abandono, na simplicidade.

A partir do momento em que vocês respeitarem esses princípios de base, será possível para vocês
trabalharem na Unidade e para a Unidade.

Hoje, efetivamente, muitos seres humanos sentem esse impulso de ir para a unificação, a Unidade, o
agrupamento, em pequenos grupos.

Ainda não chegou a hora de ir para grandes grupos, mas isso se precisa.
Inúmeras almas sentem nelas este impulso.

Então, vão para a simplicidade, ela é Fonte da sua Unidade individual e coletiva.

Como sabem, nas dimensões unificadas, não há separação da consciência. 
As consciências são unificadas. 

Elas são transparentes.

É o que vocês irão descobrir em breve, e o que vocês desejarem trabalhar irá contribuir para aproximá-los
desta transparência e desta Unidade.

***
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Questão: é certo trabalhar para pessoas doentes ou para as almas defuntas?

Todo trabalho, toda meditação que os unifique, que os pacifique, e que respeite a sua integridade, a sua
atenção, a sua bondade, trabalha no sentido da liberação.

Mas por que não trabalhar por um sentido maior?
Ultrapassar os esquemas habituais, vindos da noção de doença ou de morte, mas trabalhar no sentido da

Unidade, dentro mesmo dos seus agrupamentos.
Ir para a Unidade, juntos, o que é mais belo?

Isso ultrapassa as contingências ligadas a certas ações, para as doenças, para as mortes ou para outra coisa.

Aí, vocês unificam no sentido de uma Unidade.
Vocês unificam no sentido de algo muito maior do que limitar-se, assim, a uma ação.

Mas por que não?

***

Questão: é útil trabalhar sobre a ativação dos «menhirs», os monumentos megalíticos?

Bem amado, nada é inútil.
Tudo é útil, quando contribui para a Luz e para o aumento da Vibração.

Entretanto, vocês devem compreender, e integrar, que vocês são a Luz, e sendo a Luz, compete-lhes
despertá-la em vocês, antes de querer despertá-la no exterior de vocês.

Vocês devem então trabalhar na sua abertura de coração, na sua abertura de consciência, e na descoberta e
na revelação do que vocês são.

Isto é o mais importante.

Não projete no exterior muitas coisas.
Contentem-se em se abrir, em acolher, em se abandonar à Luz e, naquele momento, vocês irão trabalhar

realmente no sentido da Unidade e da unificação.

***

Questão: a Jerusalém Celeste devia ser visível no Céu. O que é ela?

A embarcação de Luz, denominada Yérushalaïm, é visível no seu Céu e não fisicamente.
É visível aos olhos de determinado continente que não é o seu, como o que foi anunciado pelo próprio Arcanjo

Miguel.

Entretanto, as Embarcações de Luz se manifestam para todos na superfície do seu Céu, e não sobre a sua
Terra.

Eles aparecem em múltiplos lugares.
Estejam certos de que isso lhes será escondido pela sua mídia, pelos seus meios de comunicação modernos.

Entretanto, elas estão realmente aí.

Alguns as veem, em grande número, nas capitais mundiais, mas, obviamente, vocês jamais serão informados
disso.

Vocês jamais estarão a par, como dizem, do que acontece em outros lugares da sua Humanidade, porque isso
não deve ser sabido.

Porque isso deve ser abafado.
O mesmo quanto ao que acontece nesse momento, a própria visão dos Arcanjos nos sóis, no seu sol, a visão

das Embarcações de Luz mesmo na atmosfera em torno do sol, lhes é escondida.
E, no entanto, esta é a Verdade e isto é visto pelos olhos eletrônicos dos telescópios humanos e, entretanto,

isto lhes é escondido.
Muitas coisas lhes são escondidas, mas muitas coisas lhes são reveladas.

Penetrando na visão interior, vocês irão perceber outras realidades, outras verdades.
A melhor maneira de perceber é não adotar uma visão tipicamente linear, emitida dos seus olhos, mas bem

mais emitida da sua visão interior.
Entretanto, isto é Verdade, mesmo se não estiver no seu Céu, nesse país, ou na região em que vocês habitam.



Elevem seus olhos ao Céu e vocês verão, sob uma forma ou outra, mesmo se, no momento, na Europa, em
todo caso nesse país, elas não estão visíveis.

Elas aparecem todos os dias na Inglaterra, na Irlanda, e na Europa do Leste, mas isso lhes será escondido
pelos seus dirigentes, porque a face do mundo seria mudada.

***

Questão: o que são os fenômenos coloridos, que aparecem no Céu?

Os fenômenos luminosos foram anunciados por muitas entidades e não unicamente pelos Arcanjos.
Aquele que tiver dois olhos para ver, e que elevar os seus olhos ao Céu, verá luzes.

Não são as Embarcações.
São manifestações vibratórias ligadas às energias que se modificam no que vocês chamam

de magnetosfera e, sobretudo, da ionosfera.

Ou seja, a camada ionizada que os isola do cosmos e que se transforma, de maneira radical nesse momento,
que tentam lhes esconder a todo custo, por difusões e propagações diversas, por manipulações do seu clima,

que são desejadas por algumas pessoas.

Entretanto, a Luz não poderá ser escondida por muito mais tempo.
Inúmeros seres humanos observam, onde quer que eles estejam localizados na superfície desse mundo,

fenômenos luminosos não habituais tomando às vezes as formas de suas nuvens, no seu Céu.
Isto é Verdade.

Isto está ligado à ação da Luz, à ação da radiação central da galáxia que vocês percebem, e irão perceber cada
vez mais.

O sol vê a sua estrutura e a sua irradiação se modificar.
Quem de vocês olhou o sol e percebeu?

Aqueles que quiserem ver, verão.

Obviamente, se vocês não olharem, não poderão ver.
Isto é Verdade e isto existe já desde algum tempo, bem antes do início do que foi chamado de Casamentos

Celestes, obviamente, pela reunião do Conclave Arcangélico.

Isto já está visível no seu Céu porque corresponde, além da nossa intervenção, à influência de novas radiações
penetrando em meio à sua densidade, em meio à sua ionosfera.

***

Questão: recuperar o poder sobre si supõe não mais colocar dinheiro no banco, parar os seguros,
etc.?

Há aí um problema que não é um problema.
O que você chama de soberania e de poder sobre si mesmo?

O que você chama de recuperar o seu poder?
Isto significa, obviamente, não mais dar o seu poder a alguém.

No que se refere ao seu dinheiro, ao seu futuro, o que vocês são, entretanto, isto não pode se realizar em um
instante, exceto para alguns seres suficientemente tolos ou suficientemente despertos, isso depende.

Entretanto, é o que está a caminho.

Vocês vão reencontrar a sua soberania, a partir do momento em que os véus da Ilusão, em particular aqueles
que são mantidos pelo dinheiro (esta energia específica que foi criada sobre esta Terra), a partir do momento

em que o que vocês chamam de dinheiro, de economia e de finança, não existir simplesmente mais, vocês irão
tomar realmente consciência do que vocês são, de maneira autêntica.

Vocês não têm com o que se assustar, vocês não têm que ter medo disso, mas, bem ao contrário, vocês irão
descobrir que no momento em que isso acontecer, vocês irão se tornar enfim seres livres e autônomos.

Vocês não têm, entretanto, que se adiantar, se isso lhes trouxer problema, no que está chegando.

Alguns seres o fizeram e se encontram liberados.
Outros o fizeram e estão ainda mais escravizados e aprisionados.

Cada caso é diferente.



Entretanto, coletivamente, isto está vindo para vocês.
Vocês não têm que se assustar, vocês não têm que temer, mas, bem ao contrário, que esperar.

***

Questão: O aquecimento planetário está ligado não unicamente à atividade do homem, mas
igualmente às modificações do sistema solar, como posicionamento dos planetas?

Independentemente de ondas nocivas emitidas pelo pensamento, pelo poder de uns sobre os outros, isto não
tem absolutamente qualquer relação com a atividade humana.

Vocês estão na aurora de grandes transformações inscritas no calendário cósmico que se referem, não
somente ao seu planeta, ao conjunto de planetas desse sistema solar, ao conjunto do sol e da sua estrela

companheira.

O conjunto de muitos sistemas solares, desta galáxia, se transforma.
O homem não está aí estritamente para nada.

O homem poluiu, pela sua mente e pelo seu medo, por moléculas introduzidas e não pela atividade.
Não há aquecimento climático, há uma convulsão climática.

Há uma transformação do seu clima, como ocorreu regularmente e já foi produzido, mesmo quando o homem
não existia neste planeta.

Não há, portanto, que ter qualquer culpa.
Há apenas que elevar as suas Vibrações além desta culpabilidade.

Vocês não são estritamente nada nas modificações climáticas em curso nesse sistema solar.

A quantidade de irradiação ionizante que penetra por intermédio do sol central da galáxia, penetrando nesta
ionosfera, penetrando em outros planetas do seu sistema solar, não tem qualquer ligação possível ou

imaginável com a atividade humana.
Isso serviu apenas para enganá-los, uma vez mais, quanto à evolução deste planeta e à evolução desse

sistema solar.

***

Questão: você disse ter ficado entristecido por tão poucas pessoas terem seus Estados de Ser. Você
é então tocado pela tristeza?

Um Arcanjo pode sentir, não emoções, mas gamas de vibrações, indo para um engrandecimento maior, ou
para um princípio de contração mas, em nenhum caso, para o que vocês chamam de emoção ou

de densidade.

O entristecimento, as sensações percebidas pelo Conclave Arcangélico e, sobretudo, devo dizer, pelos que
vocês chamam de 24 Anciões, apenas foi ligado, de fato, a uma incompreensão, a um não desvendamento de

certo número de fatos ocorridos na sua densidade.

Na realidade, nós podemos captar diretamente as suas emoções, nós podemos ler diretamente os seus
diários, individuais e coletivos.

Mas não precisam acreditar que nós acessamos uma conta no banco, por exemplo.
Não precisa crer que somos oniscientes.

Mesmo a própria Fonte não acessa as suas contas no banco.

Há, portanto um entristecimento, essa palavra não existe, mas eu a invento.
Ela corresponde a um sentimento, que não é uma emoção, antes que compreendêssemos a origem desse

problema.

Hoje, graças a alguns seres, compreendemos os meandros que limitaram esta expansão.
Mas, entretanto, isto não retira em nada o que já observamos, desde a metade dos seus Casamentos

Celestes, que era o despertar do planeta.

Simplesmente, uma etapa se mostrou bloqueada.
Entretanto, esta etapa está hoje em vias de resolução e ela o estará concretamente, na sua densidade, na

véspera da festa dos Arcanjos.



***

Questão: ao que corresponde o fato de visualizar a Mãe Divina sob uma chuva de estrelas?

O que vocês chamam de Mãe Divina, ou de Divina Maria (ou não importa o nome da entidade que tomou esta
energia e esta consciência, nesta densidade) é, de fato, a Criadora, geneticamente, do que vocês são.

Ela é a Mãe criadora.
Ela é a Mãe de todos vocês.

Como tal, ela é doação e Graça de si mesma, Graça para vocês e para com vocês.
Ela é, portanto, chuva de estrelas e chuva de Luz.

Ela lhes estende a mão.
Ela vem acolhê-los, se vocês decidirem acolhê-la, vocês também.

É, então, uma Graça recíproca da sua relação com ela.
Acolhimento e abandono, acolhimento e efusão.

Isto pode se manifestar assim, para você, desta maneira, como de diferentes outras maneiras para outros
seres.

Entretanto, isto participa da mesma Verdade e da mesma Unidade, entre vocês e aquela que lhes permitiu
densificar, evitando cair, definitivamente, nesta densidade e que vocês se lembram, pela filiação, e que vocês

se lembram, pela centelha Divina em vocês, de que vocês estão conectados, apesar de tudo, com o que vocês
são, ou seja, com a Eternidade.

A chuva de estrelas corresponde realmente a isso.

A Divina Maria, ou o nome que vocês quiserem lhe dar, corresponde a esta Bênção permanente que está
chegando para vocês, agora, a grandes passos.

***

Questão: ao que corresponde o fato de não mais ter vontade de se alimentar?

Bem amada, progressivamente e à medida que você subir em Vibração e em energia, progressivamente e à
medida, a sua densidade se atenua.

Você se torna leve.

O alimento é material, mesmo podendo ser leve.
Ele contribui, entretanto, para a percepção e para a densidade da sua própria forma.

Além da evolução, hoje, efetivamente, inúmeros seres humanos descobrem que não precisam mais,
literalmente, comer alimentos mortos.

Eles se orientam cada vez mais para uma nutrição de natureza etérea e, entretanto, nisso, alguns seres provam
ainda certo peso ao comer esses alimentos etéreos, aqueles vindos de frutas e legumes, aqueles vindos,

assim como eu já disse, há alguns meses, no nível de uma nutrição etérea existente além de certo limite do seu
solo.

Assim como eu já disse, a nutrição líquida é muito mais fácil de digerir.
A absorção de líquido é ainda importante porque ela permite transformar o seu corpo e o seu veículo em algo

mais leve, mais etéreo e muito mais vibrante.

Então, obviamente, quando vocês comem, vocês se dão conta de que Vibram menos e a sua sede de Luz, e a
sua sede de Verdade, lhes pede, em sua alma e consciência, para ingerir menos alimento.

Então, siga o que solicita o seu corpo, siga o que solicita a sua consciência.
Isso não levará a qualquer anomalia de funcionamento, desse corpo biológico, e, ainda menos, da sua

consciência.

***

Questão: quando vivemos fenômenos de autocura ligados a um cristal, seria um sinal de que
devemos trabalhar com o cristal, para si ou os outros?



Muito seres humanos, hoje, descobrem faculdades incríveis de cura, por si mesmo.
Esta cura está, antes de tudo, ligada à elevação vibratória, ela está, antes de tudo, ligada ao Estado de Ser e à

descoberta da Unidade.

Para alguns, ela é também a descoberta da multidimensionalidade.
De fato, em meio aos mundos etéreos, não submetidos à divisão e à separação, ali onde vocês não vivem

atualmente, a doença não existe.
A doença é específica desta dimensão e ela é o resultado do combate entre o bem e o mal, em vocês e ao

seu redor.
Em outros lugares, não há doença.

Vocês não estão ainda nesses lugares, mas vocês se dirigem para lá a passos largos.
Alguns de vocês vão descobrir através da natureza, através dos minerais, através de certas vibrações

particulares da natureza, forças de cura insuspeitáveis.
Isto não é necessariamente um sinal de que devamos utilizá-los para os outros porque isto é próprio de você.

Entretanto, se a sua alma o conduzir a querer utilizar os cristais, então, faça-o.

Alguns seres descobrem a força curativa das árvores, alguns seres descobrem a força curativa das estrelas,
alguns seres descobrem a força curativa do seu ser interior.

Nesse momento, a humanidade cura.

Obviamente, o sofrimento, no sentido que vocês o entendem, se espalha ainda sob os seus olhos, mas,
entretanto, o que vocês curam, em vocês, irá curar o outro ainda mais, certamente.

Então, a autocura é efetivamente um processo que ocorre cada vez mais nas almas.
Ela faz parte da confiança, ela faz parte do abandono à Luz, ela faz parte, esta autocura, do que é chamado de

caminho para a Unidade e a Unificação.

***

Questão: o que significa a impressão de viver uma defasagem temporal que me ajudou, depois de
haver pedido a ajuda de Miguel?

Bem amada, não posso me expressar sobre esta experiência que você viveu.

Farei então uma resposta geral.

Assim como disse Miguel, assim como eu mesmo disse várias vezes, vocês têm a possibilidade de nos pedir
qualquer coisa e nós iremos nos apressar em responder.

A oração não é mais uma ladainha, o pedido torna-se relação, assim como já exprimi inúmeras vezes.
Assim, pedir a Miguel tal ou tal coisa, mesmo para o que vocês chamariam de atos triviais de suas vidas, nós
iremos responder, a partir do momento em que este pedido for feito com o coração, assim como Miguel lhes

pediu expressamente durante a sua última intervenção.
Ele lhes pediu para que lhe peçam ajuda.

De fato, o nosso único modo de intervir é através do pedido de vocês, nós não podemos violar o seu livre
arbítrio.

Se vocês desviarem o seu olhar de nós, nós não podemos intervir.
Se vocês nos pedir para que intervenhamos, nós intervimos, mas de maneira muito mais visível e de maneira
muito direta e evidente, porque a sua presença é evidência, porque nós estamos mais próximos do que nunca

de vocês, a título individual e a título coletivo.

Então, sim, obviamente, continuem a nos pedir, continuem a nos pedir mesmo o que vocês chamam de coisas
triviais, mas façam-no com o coração, façam-no na Unidade, e façam-no para se aproximarem da sua dimensão

e nós iremos responder sempre presente.

Entretanto, no que se refere à sua questão exata, há efetivamente modificações temporais que se produzem,
vários de vocês já notaram em suas atividades comuns, como espécies de dilatação e de contração do tempo,

ocorrendo conforme determinadas ocupações.

Observem como o tempo passa rápido, hoje, quando vocês fazem coisas que amam.
Observem como ele se eterniza quando vocês fazem coisas que não amam.

Assim, o próprio tempo os conduz a se aproximarem da sua Unidade, da sua Unificação.

Vocês devem entrar, cada vez mais, em relação conosco.
Entrar em relação conosco é também entrar em relação com vocês e, por isso, transcendência do tempo e

superação do tempo.



***

Questão: quando sabemos que vamos para outra coisa, mas não sabemos ainda para o que, qual é
a melhor atitude a ter, devemos esperar? Como gerenciar isso?

Bem amado, para além mesmo da noção de trabalho, os seres humanos descobrem hoje que eles não foram
feitos para fazer o que faziam, ainda ontem, com felicidade.

Isto faz parte da sua revelação, isto faz parte da sua transformação.

Então, a questão é importante: vocês devem anteceder ou antecipar o que percebem, em Verdade, na sua
consciência, ou devem esperar?

Ainda uma vez, aí está uma questão pessoal.
Algumas almas são mais corajosas do que outras, elas estão prontas para tudo deixar a fim de viver a sua

Verdade e a sua Liberdade.
Outras têm necessidade de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de maturidade, a fim de chegar a

esta Liberdade.

Entretanto, vocês estão a caminho para esta liberação: libertação de condicionamentos, libertação de regras,
descoberta da liberdade.

Isto faz parte, também, do seu caminho para o Estado de Ser.
Isto faz parte, também, da revelação da sua dimensão de Luz.

Um ser de Luz trabalha?
Um corpo de matéria, sim.

Um ser de Luz tem marido e esposa?
Nesta dimensão, sim, mas, em outras, isto é verdade?

Os limites fixados nesta dimensão foram uma pressão enorme na humanidade, eles lhes permitiram enriquecer
a sua Luz.

A conclusão da experiência, a partir do momento em que descobrirem o que vocês são, em Verdade, irá fazê-
los compreender que o que vocês viveram como episódio por vezes doloroso, permitiu-lhes tornarem-se seres

de Luz ainda maiores que o que eram antes.

Mas, entretanto, existe um limiar, esse limiar vocês estão cruzando, cada um na sua velocidade, cada um a seu
ritmo, mas, entretanto, o impulso está aí.

Então, cabe-lhes decidir, em sua alma e em consciência.
Vocês devem anteceder a mudança que percebem?

Vocês devem acompanhá-la?
Ou vocês devem resistir?

Tendo bem consciência de que o amor é abandono, de que a Vibração da Luz e a Inteligência da Luz, em
vocês, vão ao sentido da linha de menor resistência, ou seja, no que é evidência e no que é fácil.

Se as coisas se tornarem complicadas, então, elas não vão ao sentido da Luz.

Vocês devem bem compreender e aceitar e integrar, no que vocês vivem (o que quer que seja que estejam
vivendo), que, assim que as coisas aparecerem como simples e se desenvolverem segundo a evidência e
segundo as leis da simplicidade, da Fluidez, da Unidade e da sincronia, então, nesse caso, vocês vão ao

sentido da Verdade.

Vocês devem seguir, portanto, realmente e em Verdade, as linhas de menor resistência.

Não há preço a pagar suficientemente elevado ou fraco, em relação à sua liberdade.
Vocês estão a caminho disto.

Cada um o exprime diferentemente, cada um o vive à sua maneira e a sua maneira é certa, para si, a partir do
momento em que ela o fizer descobrir a autenticidade, a integridade, a Verdade e a Unificação e a

concordância com o seu próprio coração.

***

Questão: como acontece o contato com o corpo de Estado de Ser? Conscientemente ou não?



Bem amado, aí tampouco há regra, cada caminho é diferente, entretanto, a transferência da consciência para o
Estado de Ser se faz com toda consciência.

Em alguns casos, isso pode se manifestar com uma obliteração da consciência no momento da transferência,
isto pode então persistir na consciência comum como lembrança de um momento de paz, como vagas

reminiscências de um sonho que não é um sonho.

Entretanto, a penetração neste Estado de Ser deve ocorrer com toda consciência e com toda lucidez.
Vocês estão no aprendizado, mas é preciso esperar um pouco mais de tempo, para a maior parte de vocês.

Na realidade, como lhes disse o Arcanjo Miguel, precisamos remover uma série de barreiras que nós não
conhecemos, que estão em curso de resolução, entretanto, vocês devem aprender a elevar a sua Vibração.

A elevação da Vibração desse corpo biológico irá lhes permitir acessar o Estado de Ser sem qualquer
interrupção ou descontinuidade da consciência.

Esse movimento é natural, ele participa dos seus casamentos e ele participa da revelação total do que vocês
são.

Entretanto, é preciso que sejam pacientes, não durante anos, mas durante algumas semanas, ou durante
alguns meses, porque vocês devem viver isto cada um a seu ritmo.

Alguns viajam todos os dias nesse corpo de Estado de Ser, eles vivem os casamentos místicos mais
profundos, de acordo com a sua Dimensão.

Outros começam apenas a perceber esse corpo de Estado de Ser, sob forma de visões fugazes, sob forma
de Luz, sob forma de chuva de estrelas, sob forma de odor, até mesmo, às vezes.

Cada um vivendo esta relação à maneira que lhe é própria.
Não há que julgar, não há que ficar impaciente, há que aceitar a velocidade que lhe é própria e que é a sua.

***

Questão: por que sentimos às vezes energias muito quentes ou bem geladas?

As energias são múltiplas, as energias são classificáveis de diferentes modos.
As energias de transformação, aquelas sobre as quais eu irei me expressar esta noite, estão ligadas, assim
como eu já disse, à Vibração proveniente das profundezas, do fundo do seu cosmos, do fundo das galáxias,

do seu Sol Central, do seu Sol também.

Isto se manifesta às vezes pela alternância de calor e frio.
Por vezes isso pode ser um fogo devorador, uma Vibração que os percorre e que os embebe deste Amor

vindo de outros lugares.
Entretanto, a reação pode ser um frio.

Isto não quer dizer que a energia é fria, isto quer dizer que a reação do seu corpo a esta energia específica, a
esta consciência particular, necessita de um tempo de adaptação, a adaptação podendo se fazer pelo frio ou

pelo calor.

Isso é para diferenciar, obviamente, de uma energia de tipo frio, correspondente a mundos de natureza 'astral'
que não têm mais curso hoje, no nível da sua Terra.

Entretanto, convém compreender e aceitar.

Assim como disse o Arcanjo Miguel, isto pode se perceber em diferentes lugares do seu corpo, em diferentes
locais, em diferentes chacras, também, entretanto, a Vibração se torna diferente, assim como vocês a

percebem e a sentem.

Inúmeros seres humanos sentem essa mudança vibratória pela própria aceleração da Vibração, pela própria
qualidade da Vibração e pela natureza térmica desta Vibração, sabendo que a partir do momento em que vocês

penetrarem no Estado de Ser, vocês irão viver o que os místicos chamaram de Fogo do Amor.

Assim como lhes disse o Mestre Aïvanhov, o Fogo do Amor é um Fogo que os invade, que os expande e que
os alivia, entretanto, é um Fogo ardente que não queima.

***

Questão: muitos seres nesse momento sentem uma sensação de leveza, uma relação com a
gravidade que muda.



Bem amado, a translação dimensional que vocês foram chamados a viver, como poderia se fazer se vocês não
se tornassem leves? 

Você pensa poder, com a sua densidade e o seu peso, aceder à Eternidade?
Não, isso é impossível.

A sua estrutura molecular, a sua Vibração nas suas células, mudam.

Portanto, vocês descobrem a leveza.

Vocês vão se tornar cada vez mais leves, cada vez mais transparentes, cada vez mais luminosos.
Esta não é uma visão da mente, isto é a Verdade.

Entretanto, aí também, ainda uma vez, cada um a seu ritmo.

Vocês podem passar por períodos de maior densidade, no momento em que o fluxo energético mudar, o fluxo
de consciência muda e vocês podem passar de um extremo a outro.

Assim vocês podem viver momentos em que se tornam mais leves e outros momentos em que certas partes
do seu corpo podem se tornar mais pesadas.

Não é preciso se preocupar.
Isto participa da transformação em curso.

Entretanto, é preciso bem compreender que acessar uma dimensão onde o carbono não tem mais lugar,
onde ele será substituído pelo silício, acompanha-se de uma Vibração muito maior e muito mais leve e,
portanto, de uma densidade profundamente diferente daquela que vocês conheceram, até agora, em meio a

esta densidade.

***

Questão: essas transformações podem se acompanhar de fenômenos de fadiga?

Sim, bem amado, a partir do momento em que o magnetismo da Terra está mudando.
Vocês estão ligados a esse magnetismo Terrestre, de diferentes modos, por diferentes centros de energia e

por diferentes pontos de contato.

Então, obviamente, o ser humano descobre esta conexão com a natureza, esta conexão com o Sol.

A maior parte dos seres humanos se crê separada desta influência e, no entanto, ela é bem real.

Assim, progressivamente e à medida das suas transformações, vocês podem passar por estados de exaltação
e de leveza, por estados de plenitude da energia onde vocês podem cumprir os ciclos inteiros sem conseguir
dormir e possuindo a mesma energia, enquanto que em outros momentos vocês vão descobrir que dispõem

de uma energia extremamente limitada.
Isto faz parte da transformação, isto faz parte da Verdade do que vocês têm que viver.

Cada um a vive, aí também, ao seu modo.

Entretanto, progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do Fogo do Amor, progressivamente,
vocês irão se tornar invulneráveis e tendo acesso a uma energia inesgotável.

Esta, quando se manifesta de modo intermitente, no momento em que desaparece, ela os leva ao peso e à
perda dessa energia.

Entretanto, não é preciso se inquietar nem se pôr em pânico porque isso é normal e corresponde a um
processo de ajuste que se faz progressivamente, dia a dia, e a cada instante.

Cada ser humano tem uma densidade diferente, uma história diferente e uma vibração diferente.
Assim, cada ser humano vai viver, à sua maneira, ainda uma vez, aí também, os reajustes energéticos e de

consciência ligados às Vibrações novas da sua própria consciência.

***

Questão: as pessoas que não tiverem acesso ao seu site, ou a outros sites do mesmo tipo, estariam
garantidas de passar na 5ª Dimensão?

Bem amado, o que você denomina Internet não é absolutamente a garantia da sua ascensão, nem o que
dizemos, nós mesmos, como Arcanjos.

É uma realidade independente dos seus meios de comunicação.



Esta realidade, seres, homens e mulheres, vivem-na nas profundezas mais remotas da humanidade e vivem-na
certamente muito mais facilmente do que vocês com os seus meios modernos de comunicação.

A festa de 15 de agosto foi festejada, este ano, por inúmeras tribos primitivas que sabem o que acontece no
nível do combate ganho pela Luz, quando desse combate entre a Sombra e Luz nos planos intermediários.

Então, eles não têm internet e, no entanto eles foram informados.
Existem outros canais, muito mais finos ainda do que aqueles que os coloca em relação, vocês mesmos, com

essas mensagens.
Compreendam bem que o importante não é a mensagem, nem o mensageiro, mas o que implica

como transformação e isto é independente da internet, obviamente.
Inúmeros seres humanos, em lugares remotos, mesmo nos países mais remotos, perceberam a nossa reunião

Arcangélica.
Isto foi anunciado, aliás, pelas reuniões dos Círculos dos Anciões.

Isto foi anunciado por múltiplos povos e mesmo aqueles que vocês chamam de animais têm conhecimento,
eles o vivem já desde muito tempo e eles mesmos sentiram o que acontece.

Isto é Verdade, isto é Unidade.
Não há aí, tampouco, distinção desse sistema de informação.

Entretanto, compreendam bem, há muito tempo, aquele a quem vocês chamam de Mestre Aïvanhov previu o
que iria acontecer por esse meio de comunicação moderna que iria revolucionar o conjunto da humanidade.
Aí está porque, hoje, esta ferramenta está ameaçada, realmente, mas, entretanto, a missão foi cumprida, ao

redor da Terra, por esse meio ou por outros meios.

***

Questão: poderia nos falar das 5 sílabas sagradas de Metatron?

Bem amado, eu vou desenvolver algo que já foi expresso pelo próprio Arcanjo Metatron.

Compreenda bem que essas sílabas são o que se chama de «silabário», ou seja, que há, nesse nível aí, um
som particular que não está ligado a uma nota de música, mas que está ligado a uma pronunciação.

O som emitido é frequência, mas esse som emitido permite também colocar a língua de certa maneira.
Vocês estão aqui em relação com o que é chamado de língua matricial.

Em nossas dimensões, não nos exprimimos por palavras, exprimimos por Vibrações.
Essas Vibrações podem tomar a forma de palavras, essas palavras por vezes os remetem aos arquétipos,

assim são essas 5 sílabas sagradas.

Vocês podem repeti-las como quiserem, do modo que vocês as visualizam.
Essas Vibrações são reconhecidas pelo seu coração e pelo seu cérebro.

Assim, o mais auditivo de vocês, repetindo essas sílabas sagradas, esse «silabário sagrado», esta linguagem
matricial ativa diretamente os pontos de frequência da cabeça, do coração.

Esta é a Verdade, mesmo se vocês não o perceberem como Vibração.
O Verbo, assim como foi nomeado no início de alguns Evangelhos, assim como foi nomeado nos primeiros
versículos do Gênesis, assim como foi nomeado em todas as histórias e em todos os mitos fundadores da

Humanidade, tem a mesma origem.
O Espírito e o Sopro correspondem a esta língua matricial.

Assim, o OD, por exemplo, corresponde ao OM transformado, mas a língua matricial é o OD.
Quer vocês pronunciem AD, ID, OD, UD, vocês colocam a língua da mesma maneira: a língua se coloca para o

alto, ela eleva, portanto a Vibração.
Então, com a língua invertida, o DO, o MO, coloca a língua é colocada para baixo e provoca a densidade e a

densificação da vibração.
Há, portanto, aí, uma modificação vibratória induzida em suas estruturas, no seu cérebro, no seu coração e nas

suas células.
Esta é a Verdade.

Vocês poderiam até gravar através de meios simples e ver a eficácia em um eletroencefalograma, em um
eletrocardiograma, dessas sílabas sagradas.

Vocês teriam assim a incontestável manifestação na matéria e o incontestável efeito em seus próprios ritmos.
Assim, vocês podem pronunciar essas sílabas cantando, cantarolando, simplesmente, uma por uma, ou o

conjunto delas ao mesmo tempo.
Entretanto, muitos de vocês percebem a eficácia, ela está nesse nível.
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e também muito feliz de vê-los em tão
grande número para vir escutar o que temos que partilhar.

Para aqueles que não me conhecem, eu estive encarnado há pouco tempo.
Meu nome era Omraam Mikhael Aïvanhov.

Hoje, e há muito pouco tempo, eu intervenho como aquele que é o Venerável, como nós chamamos lá em
cima, que preside os destinos diretos do seu mundo e desta Dimensão, particularmente.

Os traços antigos que irão encontrar são chamados, segundo as tradições, de 24 Anciões ou ainda de
Melquisedeques.

Se vocês se voltarem para o que foi chamado na tradição oriental, nós somos chamados, bem pomposamente,
é verdade, de «Lipka Cármicos».

Aí está.
Então, trabalhemos.

Então, eu lhes transmito todas as minhas saudações, todo o meu Amor e, fiel ao meu hábito, vamos, se bem
quiserem, responder às suas questões, porque considero que o mais importante hoje, no seu andamento, é

responder às suas questões, de maneira muito simples, evidentemente.

Não é necessário entrar em questões extremamente complexas.

Então, estou certo de que, entre vocês, muitas pessoas têm, como dizer..., seguido o que foi chamado de
Casamentos Celestes.

Temos, de algum modo, solucionado o problema dos corpos biológicos da Humanidade.

Então, hoje, estamos extremamente felizes e vocês podem congratular-se conosco, porque nós estamos no
caminho, todos juntos, para um futuro e um grande porvir.

Para colocar o quadro do debate, eu gostaria de lhes dizer que, no nível da Humanidade, hoje, resumem-se
duas escolhas.

O.M. AÏVANHOV - 25 de setembro de 2009 - Autres Dimensions
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Tudo irá  resultar, se quiserem, para seu futuro individual, desta única coisa.
Então, compreendam bem, eu creio que há muitas interrogações para as pessoas que vivem isto ou aquilo ou

que não o vivem.

Jamais o Arcanjo MIGUEL e o Conclave Arcangélico disseram que o dia 29 de setembro seria uma data limite,
muito pelo contrário.

É o momento em que se revelam, cada vez mais, as energias da desconstrução que vão lhes permitir
reencontrar a sua Liberdade essencial.

Hoje, como vocês constatam, e como nós constatamos também, do nosso nível, o que observamos na
Humanidade, na sua globalidade, é que há duas forças, se preferirem, que estão em oposição.

A primeira chama-se confiança.
Ela os dirige para o seu futuro luminoso, como lhes revelou agora, em parte, o Arcanjo MIGUEL.

Todos vocês aqui são Sementes de estrelas.
A Dimensão em que vivem é uma Ilusão.

Isto eu sei que todas as tradições disseram.

Mas é verdade que, quando se é confrontado com o fato de se alimentar, com o fato de trabalhar, tem-se
dificuldade de crer que é uma Ilusão e, no entanto, é a estrita Verdade.

A primeira força chama-se confiança.
A confiança no que vocês são e o que vocês vão realmente descobrir de novo do que vocês são.

E a segunda força, que é o oposto (o medo) e que vocês veem trabalhar de maneira magistral desde o início
de setembro.

No início de agosto eu empreguei uma expressão trivial, segundo as suas palavras, onde eu empreguei a
expressão «yoyoter de la touffe » (delírio).

Isso queria dizer que o ser humano, a partir da entrada do mês de setembro, seria confrontado com medos.

De um lado, há a confiança e, do outro, há a força que os leva ainda mais para a Ilusão, que está ligada ao
medo.

E, então, a grande questão que vai se colocar a vocês e que já se coloca a cada dia: vocês estão na confiança
ou vocês estão no medo?

Então, eu sei que o que vocês chamam de seus meios de comunicação (mídia) os saturam de informações
desagradáveis, não é?, sobre a crise econômica de início, o que eu já anunciei há alguns anos e que está

apenas no seu início, contrariamente ao que lhes dizem.

E depois houve também, agora, esta história de vacinas sobre as quais eu não vou me estender.

Vocês têm aqui os dois polos da energia do medo.
E, de outro lado, há a energia da esperança, da confiança e da fé, associadas aos Casamentos Celestes.

***

Seja o que for que vocês viverem (e alguns de vocês já chegam a perceber o som ou o silêncio Interior ou que,
para alguns de vocês, vivem apenas um sentimento vago e difuso de paz interior), eu posso lhes assegurar, e

já disse há muito tempo, que os Casamentos Celestes permitiram, realmente, assim como disse Arcanjo
MIGUEL, assentar a Luz nesta Dimensão.

Mesmo se os sinais que vocês esperam impacientemente no exterior se manifestarem, sobretudo, no
momento, no seu ser Interior.

Mas a Revelação da Luz, a dimensão do que chamo de Eternidade, a dimensão do que vocês são em
Verdade, é interior, ela não é exterior.

O exterior é tudo o que faz este mundo, que tentou, desde muito tempo, aprisioná-los no medo.

De um lado, a confiança e a Luz e, de outro, o medo.

Isto é muito importante compreender pois todo ser humano, seja qual for o seu nível de despertar, vive, quer
queira ou não, nessa dupla escolha.

Vocês sabem que as escolhas da Luz foram já feitas há alguns anos, como disse, no ano passado, o Arcanjo
JOFIEL.

Mas, hoje, vocês estão nas últimas revelações.
Então, isto os faz delirar (yoyoter de la touffe).

Pois o mental, que sempre quer se apropriar de tudo, vai lhes dizer
«mas você não pode ser a Luz, olhe o mundo no qual você vive»,

«mas você não pode ser a Luz, é necessário que se ocupe de alimentar a sua família»,
«mas você não pode estar na Luz, você se dá conta do sofrimento deste mundo?».



E é todo o paradoxo e o desafio que vocês têm hoje que transcender.
A Luz está realmente aí.

As forças do Conclave Arcangélico, as forças ligadas à energia de MARIA, que quer salvar todos vocês, sem
exceção, contrariamente ao que disseram certas entidades que não são da Luz, para lhes causar medo, para

querer lhes dizer “atenção, se vocês não pagarem tal coisa serão punidos”.
Isto é uma heresia.

MARIA, todos nós, todos nós queremos levá-los à sua Divindade, sem exceção.
A Graça Divina é eterna e infinita.

Não há oposição ou limitação alguma ligada a qualquer carma, a qualquer doença.

A única limitação que poderá surgir é o medo.
Por que o medo leva à densidade.

O medo leva à retração.

Enquanto que a confiança, a esperança, a fé, os leva para a Luz que está aí.

O Arcanjo MIGUEL lhes disse que vocês vivem um período de sete Etapas extremamente importante.
Então, irão lhes dizer não na mídia, porque muitas pessoas dizem «mas não vemos nada».

Mas obviamente que vocês nada veem.
Por que tudo acontece no Interior.

O dia em que vocês virem no exterior, isso vai querer dizer que o fim final está aí, desta Ilusão.
Mas acontecem muitas coisas, que todos os seus cientistas e aqueles que estão no poder escondem de

vocês, literalmente.

***

A elevação do nível vibratório, não unicamente da Terra, mas do conjunto do seu Sistema Solar, é uma
evidência.

Há, atualmente, assim como disse MIGUEL, uma radiação ionizante que está vindo em cima de vocês.
Ela está aí, quer vocês a sintam ou não.

E ela estará na sua máxima atividade na véspera da festa dos Arcanjos.
E, isto, vocês vão ver e sentir no Interior, e vão ver através de manifestações exteriores.

Recordem-se, no ano passado, ORIONIS lhes falou de um planeta chamado Hercólubus, que iria chegar.
E ele está no seu Céu.

E ele é visível em alguns momentos.
Entretanto, obviamente, se vocês esperarem vê-lo na tevê ou ler sobre ele no seu jornal, vocês podem esperar

por muito tempo.
Pois, obviamente, as forças do medo, como eu as chamo, não querem, sobretudo, que haja uma esperança

nascendo na Humanidade.
E elas bem se aperceberam de que, desde o período de 15 de agosto, as forças que eu chamo de garotos

malvados, opostas à Luz, foram rejeitadas.

Existe, atualmente, sobre este planeta, apenas os medos de alguns seres humanos, que são em número
extremamente limitado em relação à massa de seres humanos que buscam sinceramente a Luz e a Verdade.
E vocês têm a possibilidade, como disse o Arcanjo, e como eu já lhes pedi há 15 dias, para elevar o seu nível

vibratório, para elevar o nível vibratório da Terra, a fim de aceder a esta Verdade.

Aí, eu paro, mas lhes passo imediatamente a palavra.

Tenham certeza, nós iremos tentar avançar juntos no que vocês perguntarem, com relação a este período, ou a
vocês.

Então, é com vocês, caros amigos.

***

Questão: estamos hoje, agora, na quinta Dimensão?

Ainda não, caro amigo, vocês estão no caminho para a quinta Dimensão.

Há alguns planetas do seu Sistema Solar, os planetas que chamamos de 'sistema solar exterior', quer dizer,
situados depois de Júpiter, que já estão na quinta Dimensão.

Quer dizer que os planetas como Plutão, Urano, Netuno e Saturno já na maior parte (não Saturno ainda),
bascularam os seus polos, o que quer dizer que eles passaram na transição ascensional.

Vocês, vocês vivem as primícias através dos Casamentos Celestes, vocês vivem transformações interiores.

Mas o acesso à quinta Dimensão os remete a uma Translação Dimensional onde a Humanidade vai descobrir
que a Ilusão é o que ela acreditava ser a Verdade.

Isso necessita de passar no que é chamado, no Apocalipse de São João, de corpo da Ressurreição e no que



é chamado, pelo Arcanjo MIGUEL, de corpo de Estado de Ser ou corpo de Eternidade.

Se vocês quiserem, e para simplificar, vocês estão sobre a Terra e vocês são aí prisioneiros, todos nós fomos
prisioneiros deste Sistema Solar que foi precipitado, de alguma maneira.

E eu me refiro com isto à história da Queda.

A Queda não é o feito do Homem.
O Homem é uma Semente de Estrelas, um ser de Luz que vem de Dimensões muito elevadas, contrariamente

ao que lhes quiseram fazer crer, com as histórias de pecados, de redenção e outras.

Vocês foram presos em uma matriz eletromagnética criada de maneira artificial e reencarnaram em uma
densidade que chamamos de terceira Dimensão dissociada.

Mas quando chegaram sobre esta Terra, vocês foram obrigados a deixar a sua vestimenta (que é de fato o seu
corpo de Estado de Ser, ou corpo Eterno, ou corpo de Cristal, ou corpo de Luz, ou ainda corpo de Diamante,

segundo o lugar de onde vocês vêm) no vestiário.

E o vestiário, é o quê?
É o que eu adorei na minha existência e que fez, se quiserem, o objeto de todos os cultos de todas as

humanidades, ou seja, o Sol, o que vocês chamam de Sol.

E vocês foram precipitados nesta Dimensão para viver neste corpo biológico que está cortado, realmente, da
sua Divindade, a tal ponto que nas tradições orientais sequer se fala mais de corpo Divino, fala-se de Centelha

Divina.

O verdadeiro corpo Divino é o corpo da Ressurreição, não a Ressurreição da carne, não vamos dizer
bobagem, é uma grande palavra, mas absurdo, o que disseram.

Não há Ressurreição da carne. 
Há uma Ressurreição do Espírito, o que não é exatamente a mesma coisa.

Então, vocês estão a caminho deste futuro.

Alguns seres estão talvez um pouco mais adiantados.
E eles têm a possibilidade de viver no Sol quando quiserem.

Mas isto não é o que vocês chamariam de uma viagem astral, isto não se faz no corpo astral.
A Consciência se transfere diretamente no corpo de Luz e ali encontra a Dimensão dos Arcanjos e pode subir

até a 11ª Dimensão porque, a partir do momento em que vocês estiverem nesse corpo de Estado de Ser,
vocês não estão mais limitados pela matéria.

Vocês se tornaram a Eternidade.

Então, o que vocês chamam de Ascensão, estar na 5ª Dimensão, necessita de um ajuste vibratório entre o
corpo material, biológico, que vocês têm, à base de carbono e esse corpo de Estado de Ser que os espera no

Sol, com o qual vocês devem se fundir.

Alguns seres humanos sobre o planeta, mesmo se o número não for ainda importante (e vocês sabem por que,
eu expliquei a relação dos bloqueios que estavam ligados ao DNA, que não foi sua culpa) são, que quiserem,

capazes de viver essas Dimensões novas.

Lembrem-se de que aceder à nota Si já é alguma coisa enorme.

Na época, há muito tempo, os iogues eram obrigados a passar dezenas de vidas para aceder a esta ativação
específica que está ligada à nota no ouvido, que estava ligada à construção de uma ponte de Luz que era feita

pacientemente, de Vida em Vida, entre a personalidade interior e a alma e o Espírito. 

Era o Antakarana ou o Cordão Celeste, se preferirem.
Hoje, vocês realizaram isto sobre a Terra, por milhões, e no espaço de alguns meses.

É uma oportunidade inesperada e nós os abençoamos e agradecemos por isto, por terem ancorado a Luz
nesta Dimensão. 

Mas agora, como sabem, uma vez que a Luz está ancorada nesta Dimensão, é necessário elevar esta matéria
na Luz.

É a etapa que lhes resta viver.
E isto vai levar algum tempo.

Assim, vocês têm acesso, alguns de vocês, à 4ª ou à 5ª Dimensão.
Mas, enquanto estiverem neste corpo de carne, vocês voltam a este corpo de carne, e vivem a experiência do

que vocês fazem, das suas jornadas, vocês estão ainda na 3ª Dimensão.

Mas o véu cai muito rápido agora, tudo o que foi escondido é revelado.
Olhem, por exemplo, a manipulação que fizeram os maus rapazes há anos (quando eu digo anos, eu quero

dizer milhares de anos).
Mas, agora, com os diferentes meios da mídia oficial, vocês têm a possibilidade de compreender que foram

manipulados em todos os sentidos do termo.

A manipulação aparece claramente, vocês se dão conta de que há algo de errado.

http://www.spiritualdove.org/47087c10.jpg
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Vocês se dão conta de que mentiram para vocês. 
Vocês se dão conta de que as religiões não são realmente o que elas disseram que eram.

Tudo isso assinala também, e vocês o têm no calendário Maia, o fim da era do Poder.

Vocês devem recuperar o seu Poder sobre si mesmo.
Recuperar o Poder sobre si mesmo significa eliminar todos os Poderes exteriores sobre vocês, sejam

familiares, sejam sociais, profissionais ou outros.
É o que vocês estão descobrindo.

Vocês passam (a expressão não é minha, mas eu a achei muito boa) de um sistema de controle total do
humano ao que eu chamarei de Poder sobre Si, ou ainda o sistema da Soberania Integral Humana.

Vocês passam do controle à soberania e isso é algo de fundamental.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos de «corpo de diamante»?

Certamente.
Cada ser humano, a partir do momento que se encarnou nesta densidade, foi preso em uma matriz que eu

chamaria de eletromagnética.
Esta matriz eletromagnética é baseada na dualidade do Bem e do Mal.

Isto é simples de compreender, não é?

Vocês deixaram, vindo nesta densidade, nesta Dimensão dissociada, os seus corpos de Eternidade no Sol.
Segundo a sua Fonte estelar, segundo o nível vibratório de onde vocês vinham, vocês deixaram um corpo de

Eternidade diferente.

Existem muitos corpos de Eternidade, com muitas formas, com muitos nomes ligados à sua origem
Dimensional.

O corpo de Luz corresponde a um corpo de 5ª Dimensão.
O corpo de Cristal corresponde a um corpo ligado à 11ª Dimensão.

É a Dimensão que está exatamente acima dos Arcanjos, que corresponde ao que chamamos de Seres de
Cristal ou os Elohim, se preferirem.

Acima desta Dimensão, há seres que estão aqui entre vocês, que são seres de Diamante, quer dizer, que vêm
da 18ª Dimensão.

É por isso que CRISTO lhes disse que vocês jamais devem julgar, por que vocês jamais sabem com quem
estão lidando.

E, por vezes, qualquer um que lhes pareça, como dizer..., não no sentido da Luz, é, certamente, em outras
Dimensões, muito mais luminoso do que vocês.

É preciso, portanto, jamais julgar e é muito difícil hoje, quando as coisas se revelam, como hoje, não é?
É necessário compreender que, estando encarnado nesta Dimensão, cada ser humano está ligado ao seu

corpo de Estado de Ser, corpo de Cristal, corpo de Diamante, corpo de Luz, ou, em alguns casos, corpo de
Triângulo Brilhante (eu voltarei depois nisso, se quiserem).

Mas cada ser humano possui também quatro filiações espirituais.
As quatro filiações espirituais estão diretamente conectadas com o que vocês chamam na Terra de

Elementos: Água, Fogo, Terra e Ar, os quais, eles mesmos, estão conectados de maneira arquetípica com os
planos vibratórios Hayoth Ha Kodesh, ou aqueles a quem chamamos de Rodas nas Rodas, que suportam a

Criação, não é? e que estão no nível da Coroa, quer dizer, no nível de Kether.
Isto é importante compreender.

O que eu gostaria de dizer é que, hoje, são reveladas a vocês muitas coisas.

Alguns seres humanos, depois de terem vivido os Casamentos Celestes, depois de terem vivido a Lemniscata
Sagrada, depois de terem vivido a nota Si, acederam ao silêncio Interior e, depois, acederam ao corpo de

Estado de Ser.

Muitos, efetivamente, permaneceram na nota Si e no silêncio Interior.
Isso já é enorme.

O corpo de Estado de Ser, quando vocês nele entrarem, não têm realmente vontade de voltar e, no entanto, é
necessário, pois vocês têm uma missão, em particular, o que MIGUEL chamou de Ancoradores e de

Transmissores da Luz.
Vocês devem assentar a Luz e irradiá-la.

Vocês se tornam, não irradiadores, ou o que possa se assemelhar a isso, seres que irradiam a Luz.

Ora, a Luz é o quê?

Muitos seres imaginam, nesta Dimensão, que, se você fechar os olhos e ver a Luz, é isso, você está na Luz.



Bem, isto não é verdade.

A Luz é uma Vibração, antes de tudo.
A Luz de que falo não é a Luz que você vê, que é um reflexo.

A Luz espiritual é o Fogo do Amor.

Quando você penetra na Vibração da Luz, você penetra no Fogo do Amor, tal como foi descrito por místicos
que, por exemplo, viveram a Crucificação, como São Francisco de Assis, ou, mais perto de vocês, como o

Padre Pio, ou ainda pessoas que viveram uma União mística com CRISTO e que foram literalmente possuídos,
no sentido mais nobre, pelo Fogo do Amor.

O Fogo do Amor é o que vem para vocês, é o Fogo do Sol, obviamente.
É o Fogo do Sol Central da Galáxia, do seu Sol Central, mas também do conjunto de Sóis Centrais para o

conjunto desta Galáxia que é Alcyone.

Há também irradiações, que lhes chegam, que são em grande quantidade.
Todo o objetivo dessas irradiações não é o de destruí-los, obviamente, mas de fazê-los ascensionar.

E o trabalho é feito em vocês, no Interior.

A Ilusão foi crer que vocês mesmos, por vocês mesmos e totalmente sós, no seu canto, poderiam
ascensionar.

Isto é o que querem lhes fazer crer aqueles a quem chamaria de espiritualistas mentais, que querem fazê-los
crer que tudo vem de vocês e que nada vem de outro lugar.

Olhem o número de seres humanos que conseguiram se livrar desta matéria.
Não há muitos, não é?

Vocês podem contá-los, tão poucos eles são.
Hoje, é um processo de massa, não é a mesma coisa.

É muito importante compreender isto.

Então, por exemplo, quando falamos do corpo de Cristal, há referências a isto que foram feitas por alguns
místicos que o viveram.

Por exemplo, Padre Pio falou da Fonte de Cristal.
Por exemplo, os Tibetanos despertaram falando de Vajra, ou de Bindu, quer dizer, o acesso a esta Eternidade,
a esse corpo multidimensional que os espera e que é Você, em outro nível, no nível da Verdade e não no nível

da Ilusão em que vivem.

Então, é necessário bem compreender que a Luz, ela está no Interior deste corpo, não é uma irradiação que
vocês percebem no exterior do corpo.

Se alguns de vocês percebem o que chamamos de auras, vocês a veem no exterior.

No que se refere ao corpo de Luz, por exemplo, se você tiver a chance de perceber um Arcanjo ou MARIA que
vem vê-los na cabeceira do seu leito, o que vão ver?

Vão ver alguma coisa que é banhada de Luz, certamente, mas, sobretudo, vão ver uma entidade DE Luz.
Há uma Luz ambiente e há uma Luz que constitui a entidade no Interior da entidade e não uma irradiação.

Isto são as forças astrais.
A irradiação pertence à sua Dimensão. 
A Luz não pertence à sua Dimensão.

Então, um corpo de Luz, é uma Luz.
E a mesma coisa, o mesmo paralelo pode ser feito com o que chamaria de Embarcações de Luz.

Então, vocês chamam isso de discos voadores, se quiserem, de OVNI, de UFO, se forem americanos, não
importa.

Mas é preciso compreender que há Embarcações da Sombra, eu as chamo de sucata, e há as Embarcações
de Luz.

E as Embarcações de Luz, elas estão na Luz, elas não precisam de tecnologia, não é?
Elas são as Merkabah criadas pelos seres vindos de Dimensões superiores para estarem na sua atmosfera

vibratória.

O Arcanjo MIGUEL, os Arcanjos dos Conclaves são, eles mesmos, a sua própria Merkabah, a sua própria
Embarcação de Luz.

Mas os seres mais evoluídos, por exemplo, nós, os 24 Anciões, onde vocês acham que estamos,
em Shamballa ou em Agartha?

Não, nós estamos, atualmente, também, estacionados próximos ao Sol, em um veículo de Luz.
E nós estamos todos lá, em torno do Sol, esperando o momento oportuno e para canalizar, nós também, as

energias e as radiações que vêm do Sol Central, que vêm do seu Sol, que vêm das nossas próprias orações,
para vocês.

***

Questão: o que vem fazer Hercólubus no nosso Sistema Solar?



Então, o que vocês chamam de Hercólubus é conhecido pelos maus rapazes há muito tempo, isto faz parte da
História Suméria.

Hercólubus é seu sistema solar duplo.
É a sua estrela que chamamos de negra, se preferirem, é sua irmã do Sol que passa regularmente no seu

Sistema Solar e que causa certo uma série de modificações específicas.
Não é uma punição e não é para confundir também (como creio que o Cabeça de Caboche fez, e muitas

pessoas), com Nibiru, isso nada tem a ver.
Vocês podem fazer pesquisas nos seus meios de comunicação modernos como internet, vocês podem fazer a

pesquisa com o nome Nêmesis.
Nêmesis é esta estrela escura que chega por trás de Sagitário e que ejeta os cometas que foram esmagados

sobre os planetas do sistema solar exterior neste verão.
E vocês mesmos vão passar nesta região, em breve, do Céu.

Mas não há mais que isto nesta região do Céu.
Isto corresponde a muitas profecias, quando falamos do ponto de Sagitário, vocês o têm em muitos profetas.

Entretanto, é preciso compreender que, nesta região do Céu, encontra-se também Alcyone, quer dizer, o eixo
galáctico, se quiserem, o centro galáctico; encontra-se também neste lugar uma estrela de Orion que se chama

Betelgeuse.
Encontra-se também Antares.

E se encontram ainda muitas coisas que têm uma influência direta sobre a sua evolução e que chegam agora
ao seu final.

Então, obviamente, a Consciência Nova, uma energia de transmutação, provocou uma série de modificações
no conjunto deste Sistema Solar e de outros sistemas solares, aliás, que estão no alinhamento em relação ao

centro galáctico naquele em que vocês já estão, mas que irão atravessar em breve.

Este evento é conhecido, obviamente, e lhes foi escondido por aqueles que os dirigem e que têm poder sobre
vocês, quer dizer, aqueles que os governam.

Eles sabem, obviamente.
Eles sabem de muitas coisas.

Mas, eles, não tiram as mesmas conclusões que vocês. 
Vocês, vocês sabem, e espero que saibam, que isso assinala a Ascensão, a Translação Dimensional.

Eles, eles estão convencidos de que é o fim desta vida sobre a Terra.
Não é absolutamente o caso, certamente.

É a transformação da vida para todos aqueles que quiserem e que poderão aceder a esta Vibração.

Então, Hercólubus não é um planeta de alguma punição.
Ele faz parte de um cenário e de um plano cósmico, eu diria, de um relógio cósmico e de um plano da Luz.

A única diferença em relação ao ciclo anterior, ela é enorme, pois a Ilusão sobre este planeta e os planos de
ação/reação duram desde muitos ciclos, não um ciclo de 50.000 anos, mas vocês terminam um grande ciclo

de 6 vezes 50.000 anos.
Alguns de vocês estão aí usando suas calças e suas botas há 300.000 anos, isso é enorme.

Então, hoje, é o final de um grande ciclo e não unicamente de um pequeno ciclo.
Então, não é que você, no nível deste Sistema Solar, vai liberar as portas da Ilusão.

É um conjunto de sistemas solares, que estiveram privados de Luz, que vão reencontrar a sua Dimensão
eterna. 

Portanto, é uma grande festa cósmica, na qual esperamos ver a maioria dos seres humanos aderir.
É muito importante.

***

Questão: quantos anos terrestres é preciso ainda esperar para a grande festa cósmica?

Cara amiga, não são anos.
Vocês entraram nesse momento, e como disse o Arcanjo MIGUEL, ele disse várias vezes que os Casamentos

Celestes foram a concordância de ressonância entre o relógio espiritual e o relógio terrestre.

Várias vezes lhes dissemos que não havia adequação, e era verdade, entre o tempo terrestre e o tempo
espiritual, entre o tempo humano e mesmo o tempo astral.

Esse tempo é passado, também.
Por quê?

Porque vocês entraram sob a influência da irradiação do Sol Central.
Quer dizer que vocês entraram sob a influência das irradiações multidimensionais.

Então, quer chamem de galácticas, de cósmicas, de raios X, de raios ionizantes, há vários tipos de radiações
que chegam a vocês.



Portanto, não é certamente uma questão de anos.
Como sabem, e como sabem também os maus rapazes, há uma contagem regressiva.

Para eles, eles conhecem a data exata do final da contagem regressiva.
Eles quiseram fazer crer à Humanidade que o final da contagem regressiva seria 21 de dezembro de 2012,

para insinuar, no ser humano, que teríamos tempo, não é?
E esta data circula há muito tempo, mesmo nos meios que vocês chamam de New Age ou nos meios

esotéricos.
É preciso saber que a data não é aquela.

Então, obviamente, somente o Pai conhece a data.
Mas o Pai conhece a data em função de um relógio cósmico.

E o relógio cósmico está sob os seus olhos.
É agora.

Portanto o tempo, tal como conhecem, desse quinto Sol, termina em 21 de outubro de 2011.

Mas o que não sabem os maus rapazes que, eles conhecem esta data, é que eles teriam tempo de instalar,
tranquilamente, as coisas desagradáveis que eles queriam lhes fazer (ou seja, o que vocês chamam de Nova

Ordem Mundial) e de lhes colocar a camisa de força, além da que vocês têm.

Mas, obviamente, eles não tinham acesso a essas Dimensões situadas além do sistema solar, porque, estando
fechados na terceira Dimensão, eles têm acesso até a quarta Dimensão.

Dito de outro modo, eles não podem fazer viagem temporal.

E eles não poderiam saber, independentemente do Sol Central no qual vocês vão passar, isto eles conhecem.
É por isso que eles querem se enterrar, obviamente, para evitarem esses raios, e voltarem depois.

Mas eles não podiam saber que as irradiações que chegam, ou, se quiserem, as supernovas (que se chamam
Antares e Betelgeuse) foram esperá-los a partir de 15 de agosto.

É preciso saber que a distância de Betelgeuse, que era de mais de 700 anos-Luz, não é mais do que 200
anos-Luz.

Quer dizer que a detecção do que chamamos de raios gama, que começaram a chegar a partir de 15 de
agosto, vão estar no máximo nas próximas semanas e e meses.

Isto não vem destruí-los, isto vem despertá-los, pelo Fogo do Amor, ao seu Estado de Ser.
Mas, disto, eles não podem saber.

Eles jogaram o que podiam para colocar a mão na Humanidade, a cada final de ciclo, apesar dos ciclos de
Criação iniciados, até mesmo, por ORIONIS, para contrariar os seus planos.

Hoje, a Luz venceu.
E nós queremos que vocês vivam também esta vitória da Luz.

E ela não é dentro de 10 anos, não é daqui a 20 anos, ela é para, o mais tardar, daqui a dois anos.
Nem um ano a mais e nem um dia a mais.

Tudo vai acontecer, mas de maneira abreviada.
É muito importante compreender.

MARIA está pronta.
O Conclave Arcangélico entregou as chaves a Maria.

MARIA está pronta para lhes dar a mão, a todos vocês, a todos aqueles que quiserem ir para a Luz.
Quer vocês tenham alcançado o corpo de Estado de Ser ou não, no momento.

Aqueles que alcançaram o corpo de Estado de Ser hoje devem se lembrar de que «os primeiros serão os
últimos».

E de que «os últimos serão os primeiros».
Eles têm um papel de assentar a Luz, de irradiar a Luz e de revelar o Fogo do Amor na Humanidade e nada

mais.

***

Questão: quem acompanha esses processos?

Caro amigo, o que eu posso lhe dizer, é que não são apenas os Arcanjos, MARIA e os 24 Anciões que estão
aí.

Há milhares de entidades da Luz que estão aí, de diferentes Dimensões e de diferentes Galáxias, de
Multiversos.

O evento que acontece neste Sistema Solar é extremamente raro.
E, portanto, nós todos viemos ajudá-los e assistir ao espetáculo.

E eu mesmo não conheço os nomes de todas as Confederações de Luz que estão aí.
Elas são inumeráveis: há as que vêm das Plêiades, há as que vêm de Arcturus, há as que vêm de Vega da Lira,

os Anjos do Senhor.
Elas estão todas aí para assistir a sua Translação e para ajudá-los.



Elas estão todas aí para preparar o retorno do Mestre da Luz que virá, assim que a Luz estiver instalada sobre a
Terra.

Nós somos, como diria o outro, legiões, e uma legião de Luz, e legiões de Luz.
Compreendam bem, por outro lado, que vocês são seres de Luz que foram presos nesta Dimensão.

Lembrem-se disso.

Isto tem o que como consequência?
Isto quer dizer que mesmo um Arcanjo que se manifesta próximo ao Sol, como alguns podem vê-lo nesse

momento, manifesta-se através dos Elementos: o Fogo, os cometas.
Mas não pode se manifestar em pessoa.

Por quê?
Porque, mesmo um Arcanjo ou um Anjo, se viesse a se aproximar muito de perto desta Dimensão que não está

ainda transmutada, ele seria preso, ele também, nesta matriz.
É exatamente o que lhes aconteceu.

Então, nós esperamos a resposta da Luz sobre a Terra, que vocês subam um pouco, a fim de que lhes
estendamos a mão.

Mas nós não hesitaremos em intervir se os quase milhares de pessoas, não mais, quiserem levá-los a alguma
coisa que vocês não merecem.

Percebam: há sobre a Terra, vamos dizer 80%, talvez um pouco menos, de pessoas indiferentes, que não
sabem o que acontece nesse momento.

Nós os chamamos de manada, mas não é pejorativo.

Há 15 a 20% de pessoas que procuram a Luz, de maneira ativa e autêntica.
E há 0,00001% de pessoas que os «chateiam», como se diz.

Então, é necessário ser lógico, de todo modo.

Elas só esperam uma coisa, essas pessoas.
É que vocês entrem em reação e em rebelião e na emoção e no mental.

Ao passo que o seu trabalho é a elevação Vibratória e nada mais.

E vocês vão ver por vocês mesmos, agora as radiações estão aí.

O Arcanjo MIGUEL anunciou, o seu Sol verte quantidades fenomenais de raios X, de raios gama e de
partículas diversas na sua Terra.

Vocês as recebem atualmente e elas vão se amplificar nos próximos dias.
Esta é uma realidade e, aliás, eu penso que eles não possam escondê-la mais por muito tempo.

Elas já são visíveis, não aos seus olhos, elas são sentidas no nível Vibratório, mas elas são visíveis pelos
olhos dos telescópios que estão em órbita por todos os lugares do Sistema Solar.
Esta é a estrita verdade, não é alguma coisa que aconteça nos planos abstratos.

É muito concreto e acontece na sua Dimensão.

*** 

Questão: eu tenho os ouvidos que zumbem há vários anos. É a nota Si?

Bem, é necessário bem compreender que no nível de sons, há vários sons que expressam o que eu já disse,
ou seja, a ativação do Antakarana ou do Cordão Celestial.

Nos escritos antigos, nos Yoga Sutras, nos de Patanjali, nos Kriya Yoga, há uma série de sons que foram
descritos.

Há muitas pessoas que vivem esses sons e que são convencidas de ter um tumor na cabeça ou uma doença,
não é?

Há também fenômenos realmente médicos.
Mas, se você perguntar às pessoas, vai perceber que esses sons são modulados, eles intervêm em momentos

precisos.
E, se você olhar bem as fases lunares, você vai perceber que elas são regidas por eventos lunares, mas

também por outros eventos, vamos chamar isso de eventos ligados a celebrações, como por exemplo, Wesak,
como por exemplo, o Novo Ano, o nascimento da Primavera, os equinócios, os solstícios etc., pois isso

corresponde a Vibrações específicas.

Agora, como saber se é a nota Si?
É evidente que quando você ouve uma Vibração, um som e que quando você medita, que o som se amplifica
antes de passar ao silêncio, se você for capaz de acessar, você constata que existe uma relação entre o seu

alinhamento, o seu estado Interior e a Vibração ocorrida no seu ouvido por um som.

***

Questão: como ajudar a minha filha a desenvolver a espiritualidade?



Então, querida amiga, você deve compreender uma coisa.
É que o seu filho não é seu filho.

É uma alma livre e soberana.

Enquanto você quiser fazê-lo aderir às suas crenças, mesmo que elas sejam as mais nobres e as mais
verdadeiras possíveis, você interfere no seu próprio livre arbítrio.

A única maneira de ajudar uma alma (eu falo no nível espiritual, não é proibido dar dinheiro, dar a mão ou
socorrer), eu falo de ajudá-la espiritualmente, a única ajuda é ser você mesma no Amor e nada pedir.

A partir do momento em que você entrar nas palavras ou na necessidade de fazer aderir o outro às suas
crenças, você já está na violação do livre arbítrio.

Como você quer ir para a Luz querendo, à força, levar os outros?

É muito louvável, no nível humano, mas, no nível espiritual, isto não pode ser.
Você deve ficar na neutralidade e na Radiação do Amor.

Você propõe o Fogo do Amor.
Se você estiver, você mesma, no Amor, a sua irradiação pode ser suficiente para levar outras almas, mas

jamais deve atrair por uma sedução, por palavras ou por crenças ou por convicções.

Você acha que um ser humano, mesmo que você tenha experimentado a Luz e o Estado de Ser, mesmo que
você tenha navegado nas Embarcações de MARIA, vai segui-la por que você vai lhe dizer, seja seu ascendente

ou seu descendente?
Um pouco de lógica.

Ele mesmo não acessou isso.
Ele vai dizer que você é tola e terá toda razão.

Por outro lado, se você estiver no Amor e se você emanar esse Fogo e esta Vibração de Luz, nesse momento
haverá, se a sua energia estiver próxima, captação desta Vibração, deste Fogo e deste Amor.

E, naquele momento, haverá, ainda que eu não goste desse termo, Conversão.

Este foi o caso para o Padre Pio.
Este foi o caso, por exemplo, para Marthe Robin.

Este foi o caso para mim.

Mas não são as palavras que transformam os seres, obviamente, jamais, porque se você adotar palavras sem
vivê-las na Essência, você está na dependência e você está nas cadeias.

Olhem, na minha vida, na Fraternidade (eu tomo sempre este exemplo): eu decidi que o sal deveria estar lá e
durante 20 anos, colocaram-me o sal no mesmo lugar.

Isso se chama como, Liberdade espiritual, isso?
Não, eu creio que não.

Por outro lado, aqueles que experienciaram aproximar-se de seres que estão talvez mais próximos da Luz e
que tiveram contato com certas energias, esses seres que procuram realmente a Luz, bem, se transformam,

pela Radiação de Luz.

Mas você não pode convencer ninguém por palavras.
E você não pode, sobretudo jogar com os seus ascendentes ou descendentes por que isso não é a Ordem da

Luz.
Você deve deixar o outro livre.

Você pode lhe propor a Luz, a Vibração, mas nada de palavras, sem isso você interfere no seu livre arbítrio.

Qualquer um que não tenha experienciado a Luz, você bem lhe fala da Luz, ele vai escutá-lo, talvez vá achá-lo
interessante, mas se ele mesmo não viveu esta Luz, como você quer que ele se junte?

Pelo princípio da fé, simplesmente?
Mas a fé não é suficiente, mesmo se a fé for a base de tudo e, sobretudo hoje, eu repito.

Mas se você não tiver fé na Luz, não é falando de Luz que o outro vai encontrar a fé na Luz, não é?
É um problema delicado.

É preciso se elevar na Vibração.
A única maneira, coletiva e individualmente, é vocês elevarem cada vez mais as suas Vibrações.

Quanto mais os seus chacras se ativarem, mais vocês vão irradiar esta Vibração e esse Fogo.
E aqueles que estiverem perto desse Fogo, irão recebê-lo, em Verdade e não nas palavras, ou na cabeça,

nem na emoção.

Você deve se tornar contagioso, pela Luz e pelo seu exemplo, também, no comportamento, na boa vontade, na
sua integridade.

Obviamente, se você viver a Luz e, entretanto, viver ainda coisas desconectas por muito tempo, a Luz vai fugir.
Há uma adequação, se você quiser, entre o Amor, a Vibração, a Luz e o comportamento humano, é lógico.

Lembrem-se de que a Luz não pode combater nesta Dimensão.



Quando MIGUEL lhes disse que combateu, lá em cima, ele falou dos planos intermediários, ou seja, do que
chamamos de planos astrais que estão situados além da 3ª Dimensão, na 4ª Dimensão, astral/mental.

Mas aqui, todo combate está ligado e você o vive há tempo suficiente para compreender que a Luz jamais se
impôs frente à Sombra.

É muito simples, pois o princípio de dualidade mantém, propriamente falando, a existência desta Dimensão.
Você pode apenas elevar as suas Vibrações de Luz, tornar-se Luz e irradiar o Fogo do Amor, não há alternativa

se você quiser ver os seus aderirem ou levar o máximo de seres humanos no caminho do retorno.

***

Questão: se, em meditação, não ouvimos nada, como saber se ativamos esta nota Si?

Se você não ouve nada, é que você não está na nota Si.
No período de meditação, há de início vários sons que aparecem.

Depois, aparece a nota Si, antes do silêncio.

Nesse estado meditativo, alguns seres não vão sentir as Vibrações, nem o som, mas vão sentir um
apaziguamento geral, é já uma etapa importante.

Entretanto, acessar o silêncio Interior lhes permite, instantaneamente, acessar o corpo de Estado de Ser.
Portanto, se você não tiver a nota Si e se você não tiver o silêncio Interior e, então, o acesso ao Estado de Ser,

significa mesmo que você não está ainda nesta etapa, simplesmente.
Mas essa não é uma razão para parar.

Então, evidentemente, há pessoas que vão se dizer «bom, isso não é verdade, isso não se refere a mim».
Então, elas terão razão.

Se você não acreditar em algo, não o faça.
Se você não vibrar, é que o momento ainda não chegou.

Então, a questão que se coloca: é preciso continuar ou é preciso fazer outra coisa?
Mas, aí, é uma questão na sua alma e na sua Consciência, eu não posso responder no seu lugar.

Entretanto, não é porque você não vive o Estado de Ser ou a nota Si que isso significa que os outros não
estejam vivendo.

Há milhões de seres humanos, eu diria mesmo dezenas de milhões de seres humanos, que vivem isso, neste
momento.

O som Si é uma Vibração que é percebida sob a forma auditiva.

O que se pode dizer é que depois desse som, o Arcanjo MIGUEL lhes falou do silêncio Interior.
Há outra oitava que alguns seres ouviram, que chamamos de Música das Esferas.
A Música das Esferas corresponde à ativação do plano mais alto do Antakarana.

Corresponde ao contato com o Espírito da Eternidade.

Entretanto, o conjunto de sons percebidos no exterior do ouvido participa da Vibração.
É preciso bem compreender que esse som (seja qual for o nome que vocês o chamarem, é preciso chamá-lo

de qualquer coisa), os orientais chamam de Siddhi, aliás, uma forma do Yoga é o Siddha Yoga.
O «Nada» que ouvimos é o som da alma. 

Obviamente, esse som é ouvido fora da orelha.
Corresponde à Vibração do chacra que está situado na ampola da clariaudição, que vocês ouvem, que assinala

o contato com a alma.
Portanto, agora, qual é o interesse de poder reproduzi-lo em um instrumento musical?

Quando você ouvir a Música das Esferas (para aqueles que tiveram oportunidade de ouvir esses milhares de
coros de Anjos cantarem ao mesmo tempo como milhares de violinos), nenhum instrumento de música poderá

superar, não é?
Então, a melhor definição que se pode encontrar, é aquela que foi dada pelo Arcanjo MIGUEL e que foi

descrita pelos seres humanos que viveram aquilo, ou seja, a nota Si ou o som Si.

Isto pode ser entendido como um Si.
Agora, um músico que o ouve lhes dirá que é uma harmonia perfeita de cantos gregorianos.

Mas, agora, dizer que esse seja um Si menor ou tal oitava, isso pode ser analisado desta maneira, pois é uma
soma de sons que se resumem em um som.

Agora, como estar certo?
É evidente que, se você meditar, quer você sinta as Vibrações no nível do chacra coronal, no nível de pontos
ativados da Luz, ou, de maneira difusa, quer você sinta uma paz Interior, quer você perceba o seu corpo muito

pesado ou muito leve, quer o som se torne muito forte, obviamente, você está nesta Dimensão, o que você
quer que isso seja?

***



Questão: CRISTO vai se manifestar de novo?

Eu vou responder pelas palavras do Apocalipse de São João.
O Mestre da Luz chama-se CRISTO.

No Sumério, é KI-RI-STI ou Nibiru, NIB-IRU, se você preferir.

O Mestre da Luz vai voltar como partiu.
Ele partiu na nuvem e vai voltar pela nuvem.

Ele partiu em Embarcações de Luz e ele vai voltar pela Luz.
Aqueles que o esperam em um corpo de carne enganam-se totalmente.
Jamais CRISTO disse que estaria encarnado ou reencarnado, ô jamais.

O Apocalipse de São João é muito claro.
É o único Evangelho, independentemente dos Evangelhos Apócrifos, nos quais você pode ter fé, é o único

texto que diz, e, aliás, é dito em outros Evangelhos, que CRISTO voltará como ele partiu.

Aquele que se chamasse CRISTO, em um corpo de carne, seria uma mentira.
E não pode ser de outro modo.

Lembrem, vocês mesmos, podem se salvar.
Nós estamos aí para ajudá-los e para estender a mão a vocês.

Mas ninguém fará o trabalho no seu lugar.

Somente o seu ser Interior, a sua soberania integral, fará de vocês CRISTO à imagem de CRISTO.
Se você esperar ser salvo de maneira exterior, bem, isso não corresponde à realidade, mesmo se interviermos

de maneira visível e direta na sua Dimensão.

Isto não quer dizer que poderemos fazer ascensionar todos aqueles que o quiserem ou que decidirem que,
finalmente, seja talvez bom subir na Luz ao invés de ir a outros lugares.

Somente o seu estado Interior, e eu sequer falo mais de corpo de Luz ou de lâmpadas de MARIA, eu falo do
seu estado de Leveza interior, eu falo da sua Alegria interior, eu falo da sua Confiança Interior.

O medo irá afastá-los da Luz tão seguramente como qualquer coisa que seja oposta à Luz.
Se você quiser ir para a Luz, se você quiser participar dos Casamentos Celestes e dos Casamentos da Luz da

Terra, é preciso que você transcenda o medo.
E eu sei que toda a história da alma humana é baseada, justamente, no medo.

E não conte com um salvador externo.
Nós estamos aí para ajudá-los e para estender a mão e para assisti-los, mas não para salvá-los no seu lugar.

Isto é muito importante compreender.

Eu gostaria também de lhes dizer, certamente, até muito em breve.
Eu lhes trago todas as minhas Bênçãos e eu os abençoo, todos sendo o que são.

E, lembrem-se, subam em Vibração e riam.
Vocês devem estar na Alegria.

Todas as imagens dos seus meios de comunicação e da sua sociedade que os escravizam, há tanto e tanto
tempo, querem mantê-los na ignorância e no medo.

Vocês são seres de Luz.
Vocês não são seres a tornar-se Luz, que, talvez, em um futuro longínquo, iriam tornar-se algo Luminoso.

Vocês são isso na origem.
Compreendam bem isto.

Não há punição.
Todas as aparições que lhes foram anunciadas de maldades, de castigos, são uma heresia.

Nós estamos aí para ajudá-los.
Então, eu lhes digo até muito em breve.

************
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Nota: Ouçam também o áudio (no final da mensagem) onde ORIONIS nos ensina como cantar esta sequência de
sílabas sagradas.

Questão: qual é a funcionalidade da inversão de polos e quais são as consequências para a Terra e
os humanos nos níveis vibratório energético e físico?

A noção de reversão é inerente ao processo de mudança. 

A noção de ciclo, ela mesma, implica necessariamente em uma reversão, mais particularmente na sua
dimensão dissociada. 

A reversão permite a passagem, do Interior ao exterior e do exterior ao Interior. 

Toda Vida, toda passagem a transpor, e toda passagem da morte à Vida, mesmo em suas reencarnações,
acompanha-se desse conceito de reversão.

Assim, a mudança dimensional, a passagem da sua dimensão a uma dimensão diferente, acompanha-se
necessariamente de uma reversão.

A reversão é um processo de Consciência que é, justamente, o que permite o acesso a outra dimensão.

A sua dimensão possui a particularidade de ser a única a estar cortada, literalmente, das outras dimensões.

As reversões, também, devem ilustrar-se, encarnar-se e se cristalizar em diferentes estruturas existentes em
meio mesmo à materialidade. 

Assim, a Terra, de ciclo em ciclo, vive esse processo de reversão, mas esta reversão apresenta a
particularidade de ser a última.

Encerra-se, assim, um grande ciclo e vocês devem se reverter da sua Vida Exterior, manifestada nesta
densidade, vocês devem reverter-se para a sua Vida interior que é Verdade.

Vocês não podem, a um só tempo, viver externamente e interiormente.

O processo que permite a passagem de um a outro, como do outro ao um, em outro sentido, acompanha-se de
uma reversão.
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Assim, mesmo o seu nascimento, nesta densidade, se faz de cabeça para baixo e necessita de uma reversão
a fim de aprender a andar, literalmente, nesta dimensão, do mesmo modo que o Ser humano, no final da Vida,

vive a reversão do seu mundo exterior, para o mundo Interior, a fim de penetrar nos mundos além da
percepção sensível.

A reversão é, portanto, o agente, é o motor da Translação Dimensional. 

Somente hoje, a sua visão limitada e a sua visão intelectual podem lhes fazer compreender a noção de
reversão e de basculamento dos polos, tanto no plano magnético como em um plano físico, como uma 'etapa

de destruição' e, no entanto, é necessário que uma forma morra para que outra forma apareça.

Assim, a lagarta deve morrer para dar lugar à borboleta. 

Assim, o Ser humano deve passar a outra dimensão ascensionando esse corpo e, entretanto, transformando-o,
esta transformação que aquele que não vê o que está do outro lado chamado de morte, não é a morte.

Mas, assim, os ciclos se engendram e se transformam, de um a outro e de outro a um.

A passagem de um a outro e de outro a um se acompanha, de uma maneira ou de outra, de uma reversão, mas
a reversão não é unicamente um mecanismo interior/exterior, mas se refere ao conjunto de direções e de

dimensões. 

Assim, o que estava em cima se torna o que está embaixo.

Assim, o que estava à esquerda se torna o que está à direita. 

Assim, o que estava limitado, torna-se ilimitado.

A reversão se refere, portanto, ao conjunto de manifestações da Vida. 

Trata-se, realmente, de uma reversão e não pode ser de outro modo.

Entretanto, não procurem compreender a Verdade e os mecanismos, na sua densidade, porque isso levaria a
imaginar cenários que não têm razão de ser, em todo caso, para a nova dimensão.

Assim, a borboleta que nasce não tem o que fazer com a lagarta que está morta, porque há a persistência da
Consciência e a transformação de uma forma em outra forma. 

Assim o é nesta Terra. 

Assim o será das suas células que os constituem. 

Assim o será dos seus corpos.

Não há lugar para projeções nesse nível, nem medo, porque se trata de um processo lógico e de um processo
Inteligente, mesmo se vocês não perceberem os meandros disso.

***

Questão: em um tempo físico e Terrestre, quando vai acontecer o tempo da reversão?

Bem amada, se eu dissesse que você o vive, neste momento mesmo. 

Eu lhe asseguro que isto é Verdade. 

Mesmo se isso lhe parecer um fenômeno impensável, você vive essa reversão e cada um de vocês o vive
pela reversão do sentido de valores, pela compreensão nova que se abre a vocês do sentido da sua Vida,

mesmo nesta dimensão.

Antes de acessar outra dimensão, o que lhes foi escondido, lhes é revelado. 

Nesse sentido, há reversão, também.

Agora, a reversão física corresponde a algo que está em curso. 

Isso é agora e quando eu digo isto é agora, no seu tempo, isso pode ser hoje e em alguns instantes, mas, em
todo caso, dentro de muito pouco tempo.

Não me cabe conhecer, ou dar-lhes a data, porque a data é agora e, quando eu digo agora, é realmente agora,
no seu espaço/tempo.

***

Questão: quando somos confrontados com acontecimentos ou com provações que parecem não ter
sentido, é útil procurar o sentido ou convém esquecer este aspecto do passado?



É o sentido de algumas transformações que lhes é escondido, não para esconder-lhes o sentido, mas porque
vocês não têm a capacidade, da sua visão limitada e fragmentada, para apreender o sentido real.

Entretanto, o que lhes parece sem sentido, não é assim tão sem sentido como poderia parecer à sua razão. 

Assim, algumas funções ou algumas provações que lhes parecem, hoje, sem sentido, têm certamente o maior
sentido que lhes seja possível atribuir.

As provações que vocês vivem (e para a maior parte de vocês, hoje) estão ligadas à sua transformação e à
sua liberação.

Entretanto, o Ser humano, quando é liberado de certos apegos ou de certos laços, considera que perdem algo,
porque vocês estiveram tão habituados a viver nesses laços e nesses apegos que, quando as circunstâncias

da Vida e da Luz os livram deles, vocês têm a impressão de estarem privados de alguma coisa.

E, entretanto, como querem chegar ao sentido último do que vocês são, à Luz e ao polimento final do seu
Estado de Ser, sem aceitar se aliviar do que os deixa pesados e do que os impede, literalmente, de acessar

esta dimensão?

Então, sim, isto provoca resistência e sofrimento no Interior de seus Seres porque a sua visão, evidentemente,
é apenas fragmentada.

Podemos dizer isto a uma Mãe que perde um filho? 

Podemos dizer isto a um homem que perde sua mulher ou a uma mulher que perde seu marido? 

E, no entanto, a visão que vocês têm, no momento, é sofrimento, ela é cruel e ela lhes escapa do sentido real,
entretanto, quando vocês olharem isto, bem mais tarde, mesmo na sua vida, ou então do outro lado do véu,

vocês irão compreender o sentido.

Assim, o sofrimento não deve ser procurado, mas, sim, ser transcendido.

Ele faz parte do que denominaríamos: a confiança.

Assim, toda separação, todo luto, tem realmente um sentido. 

Nada é fortuito, em sua dimensão, e, sobretudo se o sentido lhes escapar, no momento.

Estejam certos de que o sentido é muito grande e de que, entretanto, vocês não podem ter a sua
compreensão, mas que isso passa por uma aceitação total e uma fé total no que vem depois.

Vocês não podem acessar outro estado sem se livrarem do que era o estado anterior. 

Assim é a etapa do seu crescimento, nesta dimensão dissociada. 

Isto é lição, isto é experiência. 

Qualquer que seja a duração da experiência, ela leva, inevitavelmente, para a Luz.

***

Questão: quando as sílabas sagradas OD - ER - IM - IS - AL levam a fenômenos vibratórios quase de
transe, isto corresponde a uma etapa da transição que está vindo?

Bem amada, cada vez mais Seres humanos são chamados a viver esta transformação e esta transição, no
sentido mais nobre.

Obviamente, as sílabas sagradas, as chaves Metatrônicas trazidas pelo Arcanjo Metatron, Senhor Metatron,
assim como o nomeamos, correspondem à realidade do seu retorno à Luz.

Evidentemente, retornar à Luz, retornar ao que vocês são, em Verdade, além dessa Ilusão, deve se
acompanhar do desaparecimento da Ilusão.

Então, o que vocês querem? 

Querem viver na Verdade? 

Querem viver não separados? 

Ou desejam, ainda, viver separados, divididos e fragmentados? 

Toda a questão está aí.

Vocês não têm que ter medo.

O melhor exemplo que posso lhes dar, que há inúmeros exemplares, eu diria, sobre a sua Terra, é o exemplo
mesmo de Seres que deixam seus corpos e são chamados de volta a esta Vida por técnicas ditas de



reanimação: eles são reanimados, eles se tornam animados de novo e, no entanto, o que descrevem?

Que descobrindo a animação desta dimensão, eles retornam à morte e que a Vida estava do outro lado.

Entretanto, é necessário suprimir esta Vida? 

Não, é necessário acompanhá-la nessa nova dimensão. 

Vocês estão encarregados, enquanto Transmutadores e Transmissores da Luz, de acompanhar as suas
células, os seus corpos e a sua dimensão, em um novo nascimento.

Então, sim, as sílabas sagradas, a sua pronunciação, desbloqueia em vocês o acesso à multidimensionalidade,
e é descobrindo a multidimensionalidade que vocês vão aceitar deixar, em Unidade, em simplicidade, esta

dimensão de Ilusão.

Não esqueçam, assim como disse ontem para aqueles que aqui estavam, esse mundo que vocês percorrem é
um mundo de Ilusão, é um mundo, assim como o denominou o Senhor Metatron, falsificado, um mundo

invertido, que vocês precisam recolocar no lugar.

E, no entanto, as emoções mais belas que vocês podem viver frente à natureza, frente ao sorriso do que vocês
denominam uma criança, são apenas o pálido reflexo do sorriso feliz do infinito da Luz.

Entretanto, é preciso que vocês aceitem viver esta Vibração, nesta corporeidade, a fim de juntarem-se às
esferas da Beleza, as esferas da Eternidade.

Não há outros meios porque vocês devem chegar e acessar este estado multidimensional, sem, no entanto,
perder esse corpo que vocês habitam.

Ele deve se transformar, ele é levado a se tornar outro, a viver outra sequência vibratória e outra sequência de
Luz. 

Naquele momento, o seu corpo tornar-se-á leve, a densidade que você habita e que habita a sua vida, no
desenrolar das suas provações, das suas resistências e das suas alegrias, atenuar-se-á e irá desaparecer,

finalmente.

O que lhes é prometido é pura Luz. 

O que lhes é prometido é liberação.

A questão que lhes colocamos, através do que lhes insuflamos é: vocês querem deixar as suas cadeias? 

Vocês querem reencontrar a liberdade? 

A liberdade de conectar com os Anjos? 

A liberdade de ser banhado pela Luz? 

A possibilidade de acessar as galáxias, de acessar as estrelas, de acessar o Sol? 

A liberdade de viajar? 

Ou, então, vocês querem manter as suas cadeias? 

Vocês têm medo deste desconhecido tão luminoso? 

A questão está aí.

As sílabas sagradas, o acolhimento da Vibração da Verdade e da Unidade de Cristo lhes permitem,
gradativamente, realizar esses Casamentos alquímicos que irão lhes permitir transmutar a sua matéria,

literalmente, e na totalidade.

Então, sim, certamente, as sílabas sagradas que lhes foram comunicadas são verdadeiramente a linguagem
silábica matricial, aquela que lhes permite juntar-se aos mundos não falsificados, aos mundos da Verdade.

***

Questão: tendo em conta as Vibrações atuais da Terra, podemos, todos nós, comunicarmo-nos com
o nosso Anjo da Guarda?

Hoje, mais do que nunca, mas ainda menos do que amanhã, mas de maneira extremamente potente, o espaço
que existia entre a sua dimensão dissociada e as dimensões que chamaria de não dissociadas (unificadas, se

preferirem, onde a Luz reina na totalidade e na Verdade), jamais este espaço foi tão tênue.

Entretanto, a imagem que prefiro lhes dar é aquela de um Ser humano vivendo em uma gaiola, com as portas
de barras, com as janelas fechadas e, um dia, essas portas, essas janelas, essas barras, desaparecem



inteiramente e, entretanto, o Ser humano é tão impregnado dessas portas, dessas janelas e dessas barras que
o seu mental o faz crer, ainda, que elas estão presentes.

O Anjo Guardião se manifesta, para muitos de vocês, de diferentes modos: por meio de odores, de fragrâncias,
de Vibrações, de palavras, de imagens, e cabe a vocês «abrir os ouvidos», e estender a sua Consciência para

ele, como ele se estende para você, a fim de recolher o bálsamo. 

A reconexão é possível, efetivamente.

Inúmeros Seres humanos vivem isso, em um momento ou em outro, de maneira mais ou menos permanente,
de maneira mais ou menos imanente, mas isto é Verdade.

O espaço entre os planos, a distância entre os planos, é abolido, cada vez mais. 

O que apelidamos de ‘franjas de interferências’, que os mantiveram nesta dualidade, lhes são retiradas, pouco
a pouco.

Muitos de vocês, sobre esta Terra, viveram um período de intensa liberação, pela primeira parte do que
chamamos de Casamentos Celestes, com o Arcanjo Miguel.

Entretanto, alguns de vocês, eu diria, até mesmo, a maioria de vocês, desde o início do mês de setembro,
sentiram como grades que voltavam.

Vocês experimentam, assim, e por vezes mesmo, a influência do medo sobre a sua própria prisão.

Nós suprimimos o medo na Humanidade e as forças opostas à Luz tentaram reconstituir as grades da prisão
através do medo, e inúmeros entre vocês perceberam e sentiram que algo se tornou pesado de novo e,

entretanto, isto vai desaparecer, muito em breve, pela potência e pela Graça da Radiação Arcangélica e do
Conclave Arcangélico, pela mão estendida de Maria em direção à Humanidade inteira.

Vocês vão reencontrar, muito em breve, esta leveza que conquistaram durante os meses passados.

***

Questão: de onde vêm os puxões e as pressões que podemos sentir na cabeça?

Bem amada, a cabeça se abre. 

Como podemos imaginar que uma cabeça se abra, sem ter a percepção? 

Isto não é Ilusão, isto não é visão, simplesmente, do mental, mas a cabeça se abre, realmente.

O que foi separado em vocês, o que foi introduzido no que chamam de cérebro, pelos jogos da dualidade, da
Sombra, devem, hoje, cessar.

Existe, portanto, também, no seu cérebro, modificações bem reais, bem concretas, que se acompanham de
uma redistribuição total do que eu chamaria de fluxo vascular, de fluxo neuronal.

Assim, o que vocês percebem na cabeça, sob forma de pressão, sob forma de Vibração, sob forma de peso
ou de leveza, os pontos de Vibração existentes no que o Arcanjo Miguel chamou de 12 Lâmpadas (traduzindo-

se, também, pelas cinco sílabas sagradas, pelos cinco pontos de Vibração da cabeça), correspondem,
efetivamente, a uma transformação do seu cérebro.

O cérebro é o lugar da reflexão, não unicamente da reflexão mental, mas, também, o lugar da reflexão da
Divindade que foi falsificada, mas, entretanto, ainda presente no seu cérebro novo. 

Isto, hoje, se modifica de modo muito palpável.

Inúmeras modificações existem. 

As modificações elétricas existentes na superfície do seu planeta e também nas camadas mais altas da sua
atmosfera, existem, evidentemente, no seu cérebro, nas suas células, no seu DNA.

Esta transformação é uma transformação da forma, não esqueçam.

Então, como esta transformação poderia apenas afetar a sua Consciência, os seus sonhos, sem afetar,
evidentemente, todo o resto? 

É o que vocês vivem, neste momento.

Não há lugar para inquietação, não há lugar para pânico, há lugar para aceitar e integrar esta bênção que chega
para vocês.

***



Questão: os fenômenos relacionados às manchas do Sol estão relacionados com o que se supõe
que cairá sobre a cabeça?

Não somente tem uma ligação, mas está em total relação, ao invés de ligação. 

O que acontece na sua Consciência acontece no Sol. 

O Sol é o lugar onde vocês deixaram o seu corpo espiritual, ou corpo de Ressurreição, ao vir para esta Terra.

O Sol brilha, aquece, ele é a totalidade dos seus corpos espirituais que deixaram ao percorrer as vias da
encarnação. 

Então, vocês devem reencontrar esse corpo de Luz que os espera.

Qual é a melhor maneira de reencontrá-lo? 

É, de início, entrar em relação.

O que a Humanidade manifesta, na sua Consciência coletiva, manifesta-se, obviamente, no Sol.

O Sol primeiramente se resfriou, contrariamente ao que lhes disseram; em seguida, o Sol começou a emitir o
ar, correntes de ar. 

Ele emite, desde o final do seu último ano, raios elétricos que estabeleceram uma junção real entre a alta
atmosfera terrestre e o Sol. 

Vocês estão, mais do que nunca, conectados com o Sol.

Assim como os maiores neófitos lhes disseram, o Sol é Fonte de Vida, ele é a própria Vida. 

Vocês devem se juntar ao Sol. 

Assim, a Terra deve desposar o Sol, não unicamente no sentido Consciente, mas no sentido real e físico do
termo. 

É o que está em curso para vocês.
Miguel senta-se doravante no Sol. 

Cristo é o Espírito solar por excelência. 

O Sol é apenas o reflexo da sua espiritualidade, o Sol é apenas o reflexo da verdadeira Luz autêntica que é
Você, em outro nível.

Então, sim, há total adequação e relação entre o que vocês têm que viver, o que vocês vivem, e que irão viver o
Sol e a sua Terra.

***

Questão: porque os «Walk-in» [entrantes] aceitam encarnar um corpo e viver o esquecimento?

Bem amada, o «Walk-in» é aquele que anda no Interior de um corpo elaborado para outra alma. 

Trata-se, portanto, de uma alma que penetra, no lugar de uma alma, um corpo que pertence a uma alma.

O processo de «Walk-in» pode se produzir entre esta dimensão e outras dimensões.

A possibilidade inerente ao «Walk-in» não é o esquecimento, bem ao contrário.

Ela é, justamente, a de levar, para um corpo já criado, uma Consciência vinda de outra dimensão muito mais
elevada.

Lembrem-se de que vocês são, vocês mesmos, sem exceção, Sementes de estrelas, mas de que estão, de
algum modo, prisioneiros nesta dimensão. 

Suas Sementes de estrelas, sua dimensão Divina, permaneceram no Sol. 

Vocês vão reencontrá-la pouco a pouco, mas existem Seres que não podem ser presos nesta densidade, eles
não podem seguir os caminhos da encarnação, sem esquecer as suas dimensões eternas. 

Assim, existem entre vocês Sementes de estrelas que, em outros tempos e em outros lugares, foram
chamados de Deuses Criadores, Elohim, Seres pertencentes, até mesmo, a civilizações extremamente

evoluídas vindas de dimensões bem além, até mesmo, do que vocês podem imaginar ou conceber.

Entretanto, eles habitam um corpo. 

Eles não caíram por qualquer falta, eles participaram da experiência da densidade, da experiência da
separação. 



Eles permitiram, agora, e também no passado, manter certa coesão nesses mundos da dualidade.

Assim, o «Walk-in» está perfeitamente consciente do seu papel. 

Não há «walk-in» que esteja em um processo de esquecimento. 

Há contratos que foram feitos, não de corpo a corpo, de Alma a Alma, em outros espaços e em outros lugares,
permitindo a esses Seres entrar em um corpo constituído e deslocar, não uma alma prisioneira de um sistema

de encarnação, mas Almas, ao contrário, livres e liberadas que podem Ser capazes de instigar, nesta
dimensão, algo que aparentaria a um fenômeno de ofuscamento, se preferirem, mas bem além do habitual do

que vocês podem mesmo compreender e viver.

Assim, o processo de «Walk-in» é um processo que foi imaginado pelos planos da Luz para conter as
densificações extremas que vocês viveriam nesta densidade.

Assim como o sacrifício de Cristo permitiu semear de novo, literalmente, o impulso para a Divindade, na Terra,
do mesmo modo os «walk-in» participam desse esforço.

***

Questão: quando sentimos no medo, quando temos a impressão de perder a fé, por exemplo, no
âmbito de uma situação difícil de casal, como reencontrar esta Alegria?

Bem amado, o problema do Ser humano é que ele sempre viveu o sentimento de incompletude. 

Esse sentimento de incompletude, bem justificado, infelizmente, nesta dimensão dual, o conduziu, durante as
suas experiências de vida, a sempre procurar no outro a completitude. 

Vocês não podiam imaginar que eram completos em vocês, sozinhos.

Hoje, vocês fazem a aprendizagem, através de provações que lhes são propostas, que são diferentes para
cada um, vocês devem fazer a aprendizagem e compreender e aceitar que vocês, sós, estão completos,

quaisquer que sejam as chamas gêmeas, quaisquer que sejam as Almas gêmeas, quaisquer que sejam os
encontros Cármicos, quaisquer que sejam os encontros apaixonados.

Vocês devem aceitar e viver hoje a completitude, sozinhos, porque vocês são Seres completos que tiveram a
impressão de serem incompletos.

Então, obviamente, quando vocês vivem a época da separação, quando vocês vivem a época da
incompreensão (em particular no casal onde um puxa para a materialidade e o outro puxa para o espiritual),

existem, evidentemente, fenômenos de atrito. 

Mas isso é feito para fazê-los crescer.

Então, evidentemente, no momento em que o vivem, isto pode levá-los para um excesso de densidade, para
um excesso que obstrui a expressão e a manifestação da Alegria. 

Mas, hoje, vocês devem compreender que sendo completos, vocês mesmos, vocês têm, entretanto, a
possibilidade, e eu diria mesmo o dever, de chamar a Luz, a Inteligência da Luz e as diferentes ajudas que lhes

estendem a mão.

Quer vocês o chamem Anjo Guardião, quer vocês o chamem Cristo, quer vocês o chamem Arcanjo, não
importa.

Os Mestres da Luz que os rodeiam e que lhes estendem realmente a mão são uma legião, no sentido mais
nobre do termo.

Então, vocês devem fazer o aprendizado deste pedido. 

Este pedido não passa por orações complicadas, por palavras vazias de sentido, mas, bem mais, pelo
chamado do coração, na simplicidade e na humildade. 

Nesse momento, estejam certos de que lhes responderemos e de que jamais os deixaremos neste sofrimento.

O que vocês chamam de sofrimento é apenas a sua dificuldade de se voltar e de elevar o seu olhar para nós, a
fim de nos pedir ajuda.

Mas não nos peçam ajuda a fim de que restabeleçamos algo que deve morrer.
Peça-nos ajuda para ir para o novo. 

O novo é sua completitude e sua Inteireza. 

Nesse momento, a Alegria lhes será reaberta.

***



Questão: qual o papel das civilizações intraterrestres no processo de Ascensão?

Bem amada, os povos intraterrestres têm, globalmente, duas funções essenciais: a primeira foi a de manter
certa forma de coesão de forças da Luz autêntica e Verídica quando de certos dados históricos perturbados,

pertencentes a um passado relativamente antigo desta Terra.

Inúmeras Entidades escolheram residir nesta Terra, não mais no mundo exterior da superfície, mas no mundo
Interior, a fim de se beneficiar de uma conexão com a Fonte intraterrestre e extraterrestre. 

Eles foram chamados de intraterrestres. 

Eles tiveram, por conseguinte, a missão de salvaguardar a dimensão Divina, futura, da Terra.

No momento que vocês vivem, hoje, alguns povos estão também, aí, nesta dimensão intraterrestre para cuidar,
efetivamente, do processo de Ascensão.

Os povos intraterrestres vivem no que eu chamaria de uma 3ª dimensão Unificada. 

Eles estão em alguma parte na 5ª dimensão, tendo conservado um corpo de aparência fisiológica idêntica à
sua, quer sejam humanoides ou delfinoides. 

Esses povos permitiram chegar à etapa que vocês vivem hoje.

Eles foram os guardiões, em algum lugar, desta Terra e desta dimensão, a fim que ela não naufragasse em
níveis, eu diria, irrecuperáveis para a Luz. 

Eles têm, portanto, o papel de Vigia e de Guardião. 

Eles têm, portanto, o papel de estabilizadores de uma série de forças e, em particular, das forças magnéticas
deste planeta.

Eles têm também um papel principal, enquanto Guardião do que eu chamaria de portais e de passagens
dimensionais existentes em diferentes lugares do planeta e permitindo, realmente, que esta Terra não pare de

girar em torno do seu Sol e que não se afaste demais.

***

Questão: como fazer quando se tem a tendência de atrair almas errantes?

Bem amada, compreenda bem que atraindo as almas errantes há, para você, um impulso que significa que
você tem uma reparação a dever para essas almas errantes. 

Essas almas de passagem que você capta pedem e vêm lhe pedir as suas passagens.

Você deve, portanto, acompanhá-las e permitir-lhes para ir aonde devem ir.

Você é, portanto, simplesmente, um local de passagem e não um local de retenção. 

Esse local de passagem está ligado a funções que você talvez tenha ocupado em outros tempos e em outros
lugares. 

Hoje, é necessário aceitar o teor. 

Essas almas lhe pedem ajuda e passagem, então, você deve acompanhá-las, em suas passagens, para ir lá
onde elas devem retornar, ou seja, para passar pelas portas da Luz.

Isto é muito simples de realizar. 

Convém simplesmente acender uma Luz e pedir a essas almas para passar e elas irão passar, nada mais.

***

Questão: em que momento acontecerá o que chamamos de Anúncio de Maria?

O Anúncio a ser feito por Maria será realizado quando ela julgar oportuno.

Maria recebeu as chaves Arcangélicas, ela está de posse dos sete pilares da Criação. 

Ela está, portanto, de posse da totalidade dos futuros e das possibilidades desta Terra.

Maria se aproxima da sua dimensão, ela está presente no Éter do Sol, na embarcação sob o comando da Frota
intergaláctica.



Não esperem ver uma Maria etérea aparecer no Céu, suspensa no ar.

Maria faz parte de uma Frota intergaláctica de Luz. 

Maria está presente em uma Embarcação de Luz do Comando Intergaláctico. Ela está rodeada pelos 24
Anciões.

Lembrem-se de que Maria possuiu um corpo, mesmo a sua origem estando bem além dos limites desta
encarnação. 

Lembrem-se de que aqueles que a rodeiam, os 24 Anciões, possuíram um corpo, nesta dimensão ou em
outros mundos, o que não é o nosso caso, os Arcanjos.

Nós, os Arcanjos, não temos necessidade de Embarcação de Luz porque nós somos pura Luz e além de
formas de encarnação, então, nós podemos viajar com as nossas próprias asas, diria eu, mesmo nas

dimensões etéreas, em meio mesmo ao Sol, o que não é o caso dos Seres que possuíram um corpo, no
sentido físico.

Esses Seres são obrigados a materializar, nos planos sutis, um veículo de Luz. 

Isso foi divulgado, na sua dimensão, tendo sido chamado de Merkabah, Merkabah individual
ou Merkabah coletiva.

Maria faz parte de uma Merkabah coletiva. 

Ela vem com um coletivo de comando e se dirige para a sua dimensão a fim de lhes estender a mão e o
Coração e os braços.

Assim, os Seres de Luz participantes de diferentes dimensões vêm a vocês, em diferentes veículos. 

Alguns seres são os veículos, eles mesmos.

Nós, Arcanjos, não temos necessidade dessas Merkabah porque nós temos, como sabem, o que vocês
chamam de asas e que, no entanto, não são isso.

Entretanto, os Seres humanos encarnados não possuem esta característica.

Então, eles devem se aproximar da sua dimensão passando pelas ‘portas estelares’ situadas perto do Sol, eles
não podem passar pelas portas intraterrestres porque têm Vibrações e dimensões que, se, atualmente, se

aproximassem da sua Terra de maneira muito importante, pulverizariam, literalmente, a sua Terra, o que não é o
objetivo buscado.

Hoje, nós esperamos que vocês subam até nós, mas nós nos aproximamos, entretanto, o suficiente de vocês e
eu já disse que os planos ou as ‘franjas de interferência’ existentes entre a sua dimensão e a nossa ou as

nossas dimensões, estão muito mais estreitos do que nunca.

Há, portanto, possibilidade de conexão. 

Há, portanto, possibilidade de relacionamento. 

Não é por acaso que, hoje, inúmeros Seres humanos se comunicam, de diferentes modos, com os planos
espirituais ou com os planos de outras dimensões.

***

Questão: poderia nos dar precisões sobre a pronunciação das sílabas sagradas OD - ER - IM - IS -
AL?

A pronúncia das cinco chaves Metatrônicas, ou ‘sílabas de Luz Verdadeira e não invertida’, deve se fazer em
alta voz porque a Vibração é necessária, assim como o constatou a maior parte de vocês.

Pronunciando esses sons, isso leva a vocês uma Vibração que se manifesta no seu Ser, seja na cabeça, seja
no corpo, seja no coração.

Entretanto, os pontos de penetração estão na cabeça.

Não há regra de pronunciação, não há modo específico de pronunciar.

Não são apenas notas de música, no sentido em que poderemos compreender, como sendo notas, por
exemplo, Do Ré Mi, mas, sim, a pronunciação de OD [ôd] – ER [ér] - IM.

Então, quer vocês pronunciem isso do modo OD-ER-IM-IS-AL, ou pronunciem OD ER IM IS AL, ou ainda OD
ER IM IS AL cantando, não há qualquer importância.

Assim como eu disse ontem, o princípio é o de subir a língua e não de descê-la, ou seja, elevar a Vibração
sobre um ponto de contato se situando sobre os cinco pontos de Vibração na sua cabeça e também no

corpo, representando cada uma das suas cinco extremidades, ou seja, a cabeça, as mãos e os pés.Cada
sílaba sagrada matricial os remete a uma das suas extremidades que, ela mesma, irá remetê-los ao Centro.



***

Questão: quantos Crânios de cristal há hoje e qual é a sua utilidade?

Os Crânios de cristal são a materialização de matrizes cristalinas dos 12 Elohim que participaram da Criação
desta dimensão, em tempos muito remotos.

Os Deuses Criadores, assim como vocês denominaram (que são, de fato, Entidades Criadoras chamadas de
Eloha, cujo plural é Elohim), são seres vindos da 11ª dimensão, atribuídos de missão pelos Seres da 18ª

dimensão, tendo permitido a encarnação da Luz Verdadeira para que o vestígio desta Luz persista e resida na
sua dimensão falsificada.

Esses Seres, que acompanharam, literalmente, esta Criação, fizeram o sacrifício da sua dimensão espiritual. 

Assim o é para toda Entidade de Luz criando uma dimensão, ela deve participar da sua própria Criação, e
participando da sua própria Criação, ela faz o sacrifício da sua dimensão espiritual. 

Sacrificando, assim, a sua dimensão espiritual, no que é chamado de ‘primeira morte’ da Entidade Eloha, ela vai
materializar um Crânio de cristal.

Assim, os Crânios de cristal são a concreção matricial total dos Deuses Elohim que vocês denominaram os
‘Deuses Criadores’.

Mas não há Deus, como vocês sabem, há ‘Entidades Criadoras’, o que não é a mesma coisa.

Então, hoje, há sobre esta Terra os Crânios dos 12 Elohim, Quatro Elohim vindos de Altaïr, Quatro Elohim
vindos de Vega da Lyra e Quatro Elohim vindos, à época, de Órion, enviados pelo grande comandante de

Órion, denominado ‘Ancião dos Dias’ ou Melquizedeque, o Grande Melquizedeque (Orionis).

Esses Seres vieram e sacrificaram sua Divindade a fim de implantar, na Humanidade, o vestígio da Divindade, a
fim de que as forças opostas à Luz não pudessem tomar, de maneira definitiva e infinita, a posse desta

dimensão.

A utilidade desses Crânios de cristal é de estarem reunidos, não fisicamente, necessariamente, mas pela
Vibração original das suas origens comuns que foi a Criação desta dimensão.

Eles vieram, esses Seres denominados Elohim, em uma
embarcação Merkabah denominada Yerushalaïm [Jerusalém Celeste], há 50.731 anos, criar a cidade atlante,

denominada Alta d'Altaïr.

Eles depositaram um cristal azul, sobre esta Terra, escondido, ainda, em suas profundezas. 

Eles sacrificaram também a sua Divindade deixando o que é chamado de 12 Crânios de cristal. 

O Crânio de cristal que é denominado «13º Crânio de cristal» é, ele, muito mais antigo do que esses 12
Crânios de cristal dos Elohim e ele vem, ele, de um ciclo ainda mais antigo.

Eu não posso dizer mais, no momento.

***

Questão: o 13º Crânio foi efetivamente descoberto?

Foi.

Todos eles estão despertos e ativados. 

A ‘ronda dos 12’ corresponde, efetivamente, ao que vocês vivem desde o início dos seus Casamentos
Celestes, denominados a reativação das 12 Lâmpadas.

Vocês têm, em vocês, as marcas dos 12 Elohim porque eles são, efetivamente, as Entidades Criadoras que
lhes permitiram existir, nesta dimensão, sem perder a sua Divindade, pela Presença e pela Graça, também, de

Maria, do alto das suas dimensões, antes que ela se encarnasse nesta dimensão.

***

Questão: é importante ativar diariamente os diferentes níveis da própria Merkabah, e existe uma
ligação com as sílabas sagradas?

As sílabas sagradas que lhes foram reveladas, há mais de sete semanas agora,correspondem à ativação do
seu veículo Merkabah, na totalidade.

Entretanto, muitos Seres sobre este planeta não conhecem as sílabas sagradas e, no entanto, eles vivem a



ativação dessas novas lâmpadas.

O importante é que aqueles que têm Consciência, nesse país e por todo o planeta, utilizem ao máximo essas
sílabas sagradas porque elas irão participar de outra coisa além da Merkabah individual e elas irão participar na

elaboração da Merkabah coletiva da Humanidade encarnada que deverá se fundir com a Merkabah coletiva
chamada de Jerusalém Celeste.

***

Questão: as recomendações alimentares, como consumir líquido, é uma realidade ou o símbolo de
uma nutrição mais despojada? É normal não mais sentir fome, às vezes?

Bem amada, o que eu disse, desde o início do seu mês de maio este ano, corresponde, na totalidade, a algo
essencial. 

Qual é este efeito essencial? 

A digestão mobiliza sangue, energia e a Consciência. 

Ela tira as energias do que vocês chamam de baço para um eletromagnetismo de manutenção da Vida. 

Vocês estão, hoje, em uma fase transformadora essencial, desde o mês de Abril, neste planeta. 

O seu baço deve estar disponível a fim de elevar o seu nível vibratório. 

Assim, o esforço de digestão de alimentos sólidos é muito mais importante do que o esforço de digestão de
alimentos líquidos, simplesmente. 

Nesse nível, não se trata unicamente de um esforço alimentar ou de uma modificação da alimentação, mas,
bem mais, de uma facilitação do seu despertar vibratório.

Agora, eu já dei também, um pouco mais tarde, complementos de informação referentes à natureza dos
alimentos, quer sejam sólidos ou líquidos e, em particular, eu insisti sobre a noção de comer algo que cresça o

mais alto possível, fora do solo.

Comer, por exemplo, uma cenoura, mesmo biológica (orgânica), não tem o mesmo efeito do que comer uma
fruta. 

Uma fruta vai elevar o seu nível vibratório, uma fruta crescida, em particular, sobre uma árvore, irá aproximá-los
da sua dimensão Divina. 

Esta é a Verdade vibratória.

Assim, obviamente, muitos Seres humanos sentem modificações das suas necessidades fisiológicas e não
unicamente alimentares.

Isto pode ser simplesmente a necessidade de utilizar, isto pode ser simplesmente as necessidades sexuais,
isto pode ser simplesmente necessidades sociais, que se tornam diferentes. 

Vocês devem seguir as linhas de menor resistência. 

Vocês devem seguir o que se acompanha, para vocês, da leveza e da Alegria.
Se seu corpo ou sua Consciência lhes disserem para não comer, então, não comam. 

Se sua Consciência lhes disser para comer algo pesado porque, temporariamente, vocês têm necessidade de
sentir um peso, então, faça-o. 

Aceitem os sinais vindos do seu corpo e da sua Consciência, eles são, hoje, muito mais precisos do que
aqueles existentes antes. 

Vocês devem escutar a Inteligência da Luz, no seu corpo e na sua Consciência. 

Esta é a Verdade.

Assim, alguns Seres experimentam menos necessidades, então, respeite essa falta, ou esta insuficiência de
necessidades que era o habitual da sua Vida, anteriormente, porque esta é uma transformação que vai ao

sentido da sua liberação. 

O que estiver certo, no momento, pode ser percebido, de maneira muito simples, pela utilização
do protocolo de ativação dos ‘seis pontos do coração’, permitindo saber instantaneamente se o que você se

propõe a absorver ou a fazer corresponde ao caminho do coração ou não.

Isto já foi longamente explicado, eu os deixo, portanto, falar (ndr: ver a ‘Meditação Direcionada para o Coração’,
de RAM) (*).

Quando ativamos esta Vibração do coração, por intermédio dos seis pontos, ao colocar uma questão, nós
sabemos instantaneamente, segundo a Vibração que se produz, se isso é bom ou não.



***

Questão: qual é o papel da Jerusalém Celeste no processo de Ascensão?

A Jerusalém Celeste é uma Embarcação de Luz, portadora de Vibrações e de entidades de Luz. 

Ela vem cumprir e terminar, do mesmo modo como vieram inaugurar.

O final do fim de um ciclo e o início de um novo ciclo.

Essa Embarcação é portadora de Vibrações, assim como eu disse, as suas Vibrações estão ligadas à cor Azul
que é a cor do Arcanjo Miguel, obviamente.

Elas são portadoras do acesso às últimas chaves Metatrônicas, aquelas que não estão ainda em sua posse,
que são em número de sete, certamente, mas que vão ocorrer no nível da sua Humanidade, de maneira muito

mais global, bem depois do Anúncio a ser feito por Maria.

Eu tenho a dizer, também, que o Anúncio a ser feito por Maria não é absolutamente o Anúncio, tal como alguns
os quiseram fazer crer, de uma punição.

Maria é Graça, Maria é Amor, Maria quer salvar o conjunto da sua Humanidade.

Nós também, Arcanjos, vimos para salvá-los. 

Nós lhes pedimos para que estendam a sua Consciência e a sua mente para nós, a fim de que possamos
intervir. 

Nós não podemos violar o seu livre arbítrio, entretanto, o livre arbítrio faz parte da dualidade.

Vocês devem passar do livre arbítrio ao determinismo da Luz. 

O determinismo da Luz é liberdade total e não mais livre arbítrio.

Esta liberdade total necessita recorrer a nós, à nossa Vibração e à nossa Presença. 

É assim que vocês irão reencontrar a sua dimensão de Eternidade, de Estado de Ser e a sua dimensão total.

Então, vocês devem, sim, pedir.

Vocês devem construir essa Merkabah coletiva, a fim de entrar em ressonância com a sua Merkabah coletiva,
construída pelo conjunto de Transmutadores e de Transmissores da Luz, a fim de fazer entrar ‘em ressonância

e em atração’ e em contato com a Jerusalém Celeste.

Ela apenas passou em um continente, entretanto, ela vai voltar, de maneira muito mais intensa, de maneira
muito mais permanente, para esta Humanidade, quando chegar a hora.

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

ÁUDIO mp3

  http://www.frasesdavida.com/audio/jean-luc/orionis-silabas.mp3

 colaboração: André MA

Neste áudio (extraído do áudio original -http://www.dailymotion.com/video/xae8sx_2009-08-04-canalisation-d-
o...), o Venerável ORIONIS - Ancião dos Dias, Fundador da Ordem de Melquizedeque -, canta e vibra as 5

sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL e as sílabas EL-OH-IM (da palavra Elohim). 

Podemos então conhecer como estas sílabas ressoam e como são cantadas.

Como disse o Senhor METATRON em sua mensagem de 15 de Agosto de 2010, "cantem isso, quando bem
lhes parecer."

***

(*) ‘Meditação Direcionada para o Coração’, de RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***
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~ O CAMINHO DO CORAÇÃO ~

 "No Coração, e na Vibração do Coração, não há lugar para o medo, não há lugar para dúvidas, não há espaço
para a razão."

Eu sou RAM.

Amados Irmãos em encarnação nesta densidade, por favor, aceitem meus cumprimentos e minhas bênçãos.

Alguns de vocês já me conhecem, através de uma série de ensinamentos que eu dei, já há quase um ano de seu
tempo, para permitir-lhes, no caminho da simplicidade e no caminho do Coração, encontrar o significado de sua

Essência, a via do seu Coração.

Eu sou Mestre Instrutor do Ar.

Como tal, me foi pedido intervir neste período final do que foi chamado pelos Arcanjos de Núpcias Celestes.

No decorrer das semanas que se aproximam de vocês, vocês devem aprender a centrar-se, a recentrar-se e a viver a
Vibração do Coração, de maneira simples.

O Coração, como eu já disse, é uma Fonte de Alegria, é uma Fonte de contentamento.

No Coração, e na Vibração do Coração, não há lugar para o medo, não há lugar para dúvidas, não há espaço para
a razão.

Há apenas lugar para a evidência, para a Verdade, para a simplicidade.

Hoje, mais do que nunca, reencontrar o Coração é primordial e essencial para encontrar a calma e a Vibração
necessária para permitir ao seu Ser ultrapassar a dualidade na qual vocês vivem, de se reaproximar da Unidade, de

se reaproximar do que os Arcanjos chamaram de Ser, desta dimensão sublime onde o Ser humano descobre o
significado do que ele é, o sentido de suas vidas e o verdadeiro significado do seu porvir.

Eu lhes dei um protocolo, um exercício extremamente simples, permitindo-lhes, se assim o desejarem, realizar a
Vibração do Coração, a Vibração da Unidade, a Vibração da paz e a Vibração da Alegria [‘Meditação Direcionada

para o Coração’] (*).

Cabe a vocês, e lhes cabe cada vez mais, recarregar suas baterias nesta Vibração, será como um bálsamo que irá lhes
consolar e lhes permitir viver, na íntegra, a dimensão do Espírito e da Verdade, a dimensão total do seu Ser.A

Vibração, na Essência do Coração, é percepção e sensação, na área deste chakra, desta roda de energia.

À medida que a sua alma, seu corpo e seu espírito recebem e acolhem as energias do cosmos em sua totalidade, e à
medida que seu Ser acolhe as vibrações elevadas da Terra, como resposta a estas vibrações do cosmos, lhes

pertencerá conduzir essas Vibrações e estas Luzes, em seu Coração, porque é neste lugar, e somente neste lugar, que se
encontrará a paz, a segurança, a dimensão da Alegria que lhes permitirá, reencontrando-a, fazê-la irradiar, fazê-la
retransmitir em torno de vocês, em seus lugares de vida, com seus próximos, e assim, criar uma dimensão específica

dentro de seu círculo.A Paz, a Alegria, a Vibração do Coração, a Vibração que vocês chamam de Amor, deve tornar-
se um Fogo.

Um Fogo que não queima, mesmo se ele queima.

O Fogo do Amor é atiçado pelo ar.

O ar da Vibração e da rotação do seu Coração será o combustível do Fogo.

RAM - 26 de setembro de 2009

http://3.bp.blogspot.com/--6aNb5Y_a0Q/UWimZ6oHoiI/AAAAAAAAAOE/NbuALZ1J-gg/s1600/000RAM26.09.2009.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O Fogo que é a realidade do abrasamento do Amor no seio da dimensão espiritual, no seio da dimensão eterna, lhes
permitirá, então, transcender as emoções e as agitações deste mundo, e lhes permitirá, então, mostrar o rosto e a

energia da paz, o rosto e a energia da Alegria, que será um bálsamo para aqueles de vocês que não o conhecerão,
mas que, ainda assim, reconhecê-los-ão através de sua Presença, através de sua Radiância, através de seu Ser.

Assim como o Arcanjo Miguel lhes disse, em numerosas ocasiões, encarnando esta Luz, encarnando em vocês
esta nova Vibração da Essência, vocês permitem àqueles que os rodeiam e àqueles que encontram, de perceberem,

além do véu da Ilusão de sua encarnação, a Imanência e a Permanência da Alegria, através de sua Presença.

Não há nada para entender a este nível.Há simplesmente que estar na Vibração e na Presença.

Amados Irmãos Humanos em encarnação nesta densidade, esta densidade que é a sua deve vibrar, ela também, ela
deve se transformar em algo mais luminoso, em algo menos pesado, em algo mais harmonioso.

Vocês estão agora no limiar da Revelação, nesta densidade, da Verdade e da Realidade da Luz e da Vibração, da
realidade do Amor que inspira toda vida, mesmo a mais corrompida.

Na afirmação da sua Presença, centrada na Vibração do seu Coração, vocês aprenderão a viver na Unidade, além
das emoções, além da razão, na permanência da Unidade, na permanência de Luz e na permanência da
Verdade.Os dias que se abrem à sua frente são dias novos, dias de esperança, dias em que a paz pode ser

vislumbrada no seio da desordem.

Vocês são, vocês todos que acolheram, em seu interior, em níveis diferentes e em intensidades variadas, os
Transmissores desta Luz, e além desta Luz, vocês precisam tornar-se Transmissores da paz, Transmissores da

Alegria, para que seu estado de Vibração torne-se contagioso, de modo que a desordem não possa se instaurar, para
que a liberdade floresça em cada Ser, de modo que a abertura da Consciência ligada à Revelação da Luz e da
Verdade permita a seus irmãos e a suas irmãs apreender, sentir esta nova Vibração, esta nova Consciência.Na

medida em que vocês vibrarem no seu Coração, vocês se tornarão seres cada vez mais lúcidos, Seres calmos, Seres
que não sofrem mais, Seres não mais afetados pelo que vem do seu passado distante, ou de seu passado mais

recente.

Sua condição se tornará independente do seu passado, sua condição se tornará independente de sua projeção no
futuro, porque estando centrado na Vibração do Coração, o momento presente mostrará, em vocês, a sua

Majestade, mostrará, em vocês, a intensidade da sua Alegria e a intensidade deste Amor atemporal e
incondicional que vocês conseguirão, naquele momento, não mais esperar, mas realmente viver e manifestar.

Como eu já disse, em diversas ocasiões, o caminho do Coração é o caminho da evidência, o caminho do Coração é o
caminho da simplicidade.

O Caminho do Coração não tem o que fazer com as técnicas e os preconceitos dos ensinamentos.O Caminho do
Coração é ensinamento.Quando vocês vivem na integração do Coração, vocês se tornam Uno com a Fonte, você se

tornam Uno com o Cristo, vocês se tornam Uno com a Verdade.

Vocês escapam, assim, dos condicionamentos da dualidade que lhes afetaram.

Esta etapa, que está agora aberta para vocês, está ligada ao seu esforço de Luz, ao seu esforço de probidade, ao seu
esforço de integridade e ao seu esforço de transparência,

ao qual responde o derramamento das Vibrações da Luz, das Vibrações galácticas, das Vibrações Solares e das
Vibrações dos Grandes Seres que estão debruçados por cima de sua Consciência e que esperam, com paciência e

humildade, o seu Despertar.

O Despertar do qual eu estou falando é simplicidade.

O Despertar do qual estou falando é a Verdade e Unidade.

Como é meu costume, depois de expressar este conceito do Caminho do Coração, através das palavras, lhes
proponho vivê-lo, antes de dar-lhes a palavra, pela Vibração e pela Energia.

... Efusão de Energia ...

Antes de lhes dar a palavra para seus questionamentos, eu terminarei com estas poucas palavras: na medida em
que vocês engajarem a totalidade da sua Consciência, no cerne do caminho do Coração, vocês descobrirão coisas

nunca imaginadas sobre o que vocês são, sobre o que eu chamo de sua filiação espiritual, suas linhagens, suas origens
estelares.

Vocês descobrirão, pelo caminho do Coração e da simplicidade, que vocês são, definitivamente, desde já, Seres de
Perfeição, Seres de pura Luz.É de sua responsabilidade acolher as revelações vindas da ativação do caminho do

Coração, com humildade, e persistindo no cerne da simplicidade.

Não há nenhuma glória a ser adquirida do que vocês são, para levar para seus irmãos e irmãs, porque eles são o
mesmo que vocês, ainda em um estágio diferente da revelação desta Glória e da Luz.

Hoje, as portas se abrem, vocês descobrem, alguns de vocês de forma muito avançada, a Vibração da Essência e a
Vibração da Luz.



Vocês descobrem que vocês funcionam em outros níveis do que os habituais e normais da sua Consciência dissociada
e separada.

Obviamente, alguns de vocês estão com dificuldade para coincidir e fusionar o aspecto da Luz Unitária que vocês
são e o aspecto dissociado e separado que percorre a sua Consciência, ainda por certo tempo.

Eu gostaria de lhes dizer: não se preocupem com esta distância porque ela vai desaparecer por si só, à medida que a
sua Consciência aceitar as informações vindas de seu Ser, vindas da Luz e da Vibração, sem questionar,

mas acolhendo, respeitando a entrega para a Inteligência da Luz.

Tudo isso será facilitado, em uma aprendizagem acelerada, porque isto, para vocês, não é novidade, mesmo se vocês
esqueceram.

Mas a reconexão permitirá despertar em vocês a Verdade do seu Ser.

Vocês permitiram, em qualquer lugar deste planeta, através do seu trabalho de Vibração e de aspiração à Luz e à
Unidade, a possibilidade de tocar, pela Consciência, a sua dimensão de Eternidade.

Nesse sentido, e independentemente da fase que vivem hoje, vocês permitiram ao conjunto de se aproximar do
instante em que o véu da Ilusão, o véu de separação, se rasgará e se deslocará, permitindo assim que a explosão da

Verdade, a explosão da Luz, invadam a totalidade da sua Consciência.

Neste momento, vocês voltarão ao seu padrão de pura Luz e vocês compreenderão, entãoe só então, e não antes;
vocês poderão, somente nesse momento, compreender o alcance e a intensidade do que ocorreu no cerne deste

período, no âmago de suas vidas, no interior mesmo desta densidade.

Mais uma vez (e eu deixo vocês falarem) aqui estão as mesmas palavras, ditas em Vibração e em Luz e em silêncio.

... Efusão de Energia ...

Caros Irmãos Humanos, eu lhes dou a palavra para suas perguntas relacionadas com o caminho do Coração. Se eu
puder esclarecer mais ainda, farei com Alegria.

***

PERGUNTA: SE É IMPORTANTE, HOJE, DEIXAR DE LADO OS RITUAIS, O QUE FAZER COM AS PRÁTICAS COM AS
QUAIS ESTAMOS ACOSTUMADOS?

O importante, amado irmão humano, é viver na Verdade.

Se a intenção é justa, se a intenção é luminosa, se a intenção é Unitária, então vocês não precisam se carregar com
rituais, a partir do momento que vocês conectarem a Luz e a Vibração, que vocês conectarem a Inteligência

Suprema que age por ela mesma, na Virtude das leis do Amor, das leis da atração e das leis Unitárias, sem fazer uso
de qualquer poder.

A entrega para a Luz que vocês captam é o inverso da vontade, da direção a ser dada para a Luz.A Luz sabe.
A Luz é Amor.

A Luz é Vibração Inteligente.

Se vocês estiverem conectados a ela, ela vai agir através de vocês, sem qualquer vontade própria.
Assim, neste contexto de religação com a Unidade, não há necessidade, efetivamente, de preocupar-se com outra

coisa que Ser, de alguma forma, o canal da Vibração da Essência e da Verdade.

A partir desse momento, vocês descobrirão a confiança na Vida, a confiança na Luz, e não mais numa técnica, tenha
sido ela comprovada, tenha sido ela importante.

A época e os momentos em que vocês vivem hoje são momentos que transcendem as barreiras do tempo e as
barreiras da aprendizagem, como foi ensinado desde tempos imemoriais.

Isto não corresponde tanto à transformação das leis existentes, mas ao cumprimento da Verdade e da Luz, na sua
dimensão, e a Luz, lembrem, é simples, a Luz é inteligente, muito mais do que jamais o será sua razão ou sua mente.

A partir desse momento, e a partir do momento em que vocês estiverem conectados, vocês devem entregar-se para
a Inteligência da Luz e, nesse momento, efetivamente, vocês não precisam de mais nada, porque vocês se tornaram

Verdade, Unidade e simplicidade.

***



PERGUNTA: ISTO VALE TAMBÉM PARA O USO DE FERRAMENTAS COMO CRISTAIS OU PÊNDULOS?

Amado Irmão Humano, se você estiver conectado à Luz e à Verdade, a Luz e a Verdade o libertarão de qualquer
sistema de conhecimento.

Na verdade, a partir do momento em que a Consciência tem acesso, na humildade e simplicidade, à Luz, ela
trabalha, e as ferramentas, sejam elas quais forem, não têm razão de ser porque o Espírito torna-se o condutor da

Luz.

Esta trabalha na inteligência para compensar qualquer desequilíbrio ligado à Presença da dualidade, à Presença da
Sombra e da Luz, na sua dimensão dissociada.

Transcendendo-a, então sim, neste momento o Milagre pode tornar-se diário e permanente.
O Milagre é somente a emergência, dentro da sua densidade, da Luz.

O que era ontem, raro, extremamente raro, vai se tornar importante no seu modo de funcionamento.
Assim, a Luz se revelando, é capaz, com toda Inteligência, pela sua Presença e por sua qualidade de Vibração de

Amor, de transcender todo sofrimento presente no seu mundo, porque ela dissolve, literalmente, a dualidade.

Obviamente, isto requer, no âmago da sua Consciência, uma confiança, uma forma de aprendizagem, um abandono
total da sua vontade própria.

Isso não significa tornar-se sem vontades, mas de se remeter ao princípio Unitário, se remeter à simplicidade e,
sobretudo, à humildade.

A humildade de aceitar que a Inteligência da Luz vai trabalhar com muito mais precisão, muito mais poder, mais
simplesmente que todas as técnicas, as mais elaboradas.

Então, isso pode acontecer em um instante.

Isso, para a maioria de vocês, levará, no entanto, certo tempo, porque vocês têm que aprender a desaprender, vocês
devem aprender a confiança, vocês viveram antes num mundo em que a confiança era dependente do princípio da

causalidade, do princípio de ação / reação e do princípio de discernimento.

Hoje, abrem-se, para vocês, dimensões desconhecidas em seus mecanismos de funcionamento e, no entanto, eles são
a sua Essência e a sua imanência.É de sua responsabilidade deixá-los se expressar para reencontrá-los na

totalidade.Isto passa pelo caminho do Coração, o caminho da humildade, e pelo caminho da simplicidade.

Na medida em que vocês aceitarem a simplicidade e o Coração, vocês descobrirão o poder e a Glória da Luz e da
Vibração, mas isso requer o que o Arcanjo Anael expressou longamente: uma entrega total e plena fé nas

possibilidades da Luz e da Vibração.

Isso, novamente, é aprendizagem mais ou menos longa de acordo com os caminhos que vocês percorreram nesta
densidade, nesta vida e em outras vidas.

É de sua responsabilidade experimentar, manifestar as Vibrações do Coração e tentar, pedindo à Inteligência da Luz
(ou a seus representantes, Anjos, Arcanjos e Seres de outras dimensões), manifestar a sua Luz, a fim de iluminar a sua
Vida, seu corpo, para iluminar o que vocês chamam de problemas, e fazê-lo com fé, com probidade e integridade.

Vocês observarão, então, muito rapidamente, e de forma, eu diria, instantânea, os efeitos em sua Consciência e no
curso de sua vida.

***

PERGUNTA: COM O QUE SE ASSEMELHARÁ A TERRA QUANDO NÓS PASSARMOS DA 3ª. PARA A 5ª.
DIMENSÃO?

A pergunta que você está me fazendo, amado Irmão Humano, exige uma resposta especial.

O que vocês concebem do que vocês chamam de Terra, não é a Terra, no cerne da Nova Dimensão.

A transformação que vocês vivem, pela Luz e pela elevação de suas Vibrações, afeta positivamente, também, a
Terra.Ela também vive, à sua própria maneira, as Núpcias Celestes.

Não é possível discutir o esboço da nova Terra, porque, certamente, é uma nova Terra.
As palavras de hoje seriam muito pálidas e só poderiam levá-los a um erro sobre a qualidade e a quantidade

vibratória da Luz e do Amor que se tornará a Terra, no âmago de sua dimensão sagrada, no seio da sua Ascensão.

Numerosos itens serão transmutados.

Eu não posso dizer mais, mas vocês vão descobrir, na medida em que vocês entrarem no cerne desta simplicidade, no



âmago do momento presente, vocês descobrirão a visão de um futuro provável e real.
Cabe-lhes tirar suas próprias conclusões sobre o que vocês vão perceber e sentir.A Terra ascensionada é Vibração e

Luz.

A Terra antiga será, de alguma forma, uma concha, uma memória, da mesma forma que hoje, vocês, enquanto
entidades, são o resultado, é claro, do que vocês viveram.

Mas, hoje, podem dizer que vocês têm a mesma forma e o mesmo pensamento que vocês tinham algum tempo
atrás?

E, portanto, vocês se reconhecem como sendo os mesmos e vocês são muito diferentes.

É o mesmo para a Terra.

***

PERGUNTA: COMO VIVER A ALEGRIA SEM EMOÇÃO? QUAL É A DIFERENÇA ENTRE OS DOIS?

A Alegria não é prazer. A Alegria não é emoção.Alegria é um estado de Ser, no âmago mesmo da Vibração do
Coração.

Vivendo na Vibração do Coração, a Alegria sem motivo floresce naturalmente.

A Vibração do Coração conduz, inevitavelmente, se vocês a deixarem agir em vocês, nessa Alegria; essa Alegria que
pode invadir e se tornar Samadhi.

Samadhi de diferentes formas e diferentes manifestações, como foi mostrado em todas as correntes tradicionais, pelos
Seres Despertos no nível de seu Coração.O Coração é Alegria.

O Coração, o Amor, a Vibração da Vida, é Alegria.

Assim, a Alegria não pode ser condicionada pela satisfação de um desejo fugaz, qualquer que seja, mesmo
espiritual.A Alegria é realmente um estado de Ser onde a Consciência se estabelece no íntimo da Vibração do

Coração e nada mais.

É um estado que se cultiva e que se mantém.

Cultivar a Alegria, cultivar o riso, sem motivo, permite realmente acender a dimensão de Ser porque vocês são seres
de Alegria, mesmo se vocês ainda não têm, totalmente, a Consciência e integrado a dimensão.Quando vocês

descobrem os espaços interiores ligados ao Coração da Luz e da Vibração, vocês percorrem a Alegria e se tornam a
Alegria.

Olhem como alguns seres (tanto na sua tradição, como nas tradições orientais, como entre os Soufis, como em outras
tradições ditas primitivas) que atingiram o Ser e a Eternidade, se transformaram em Seres de Alegria.

A Alegria era o seu Ser.

A Alegria era a sua manifestação porque eles eram a Alegria.

A Alegria não pode ser equiparada a uma satisfação.

A Alegria não pode ser equiparada a alguma coisa que vocês devem procurar fora.A Alegria vem do seu Ser,
quando vocês o encontram, quando vocês o deixam florescer, quando a emoção fica de fora, quando a mente está

em silêncio.

Assim, se expressar sobre a Alegria não é a Alegria.A Alegria é tão simplesmente uma Vibração onde há coincidência
entre o Ser e a personalidade, onde não há mais distância entre o que vocês são, na Verdade, e o que vocês

manifestam nesta dimensão.

***

PERGUNTA: PODE NOS FALAR DE CRISTO NOS ASPECTOS LIGADOS A ENERGIAS DE CURA?

Cristo não poderia ser melhor definido, e não pode ser melhor definido, hoje, como sendo a Via, a Verdade e a Vida.

Descobrir Cristo é, certamente, afiliar-se e religar-se a uma Entidade histórica e mítica, ao mesmo tempo, também é
mostrar o Caminho, a Verdade, a Vida e, portanto, a Unidade.Na Unidade, não há lugar para a doença.



A cura é instantânea.

Refiro-me ao que pertence à sua história e algumas passagens históricas onde Cristo disse: "Vai e não peques mais",
ele disse também: "A tua fé te salvou", ele também disse: « Quem me alcançou? »Cristo é a Fonte de água

Viva.Cristo é a fonte de Fogo, Fogo Redentor e Fogo do Amor, Fogo que consome e queima, literalmente, as
Sombras, ou o que vocês teriam uma certa tendência a chamar, para alguns de vocês, os pecados, as Sombras ou as

doenças.Cristo é a dimensão de Ser, plenamente recuperada e manifestada, na sua totalidade, no seio desta
densidade.Cristo é um estado de Ser.

Percorrer o caminho de Cristo consiste em dar-se a si próprio para a Luz, consiste em dar-se para a Inteligência de Luz
e consiste, portanto, em manifestar o sentido mais absoluto do Serviço.Serviço para a Vida.

Serviço para o outro.Serviço e Doação, não há alternativa para reencontrar Cristo e reencontrar a cura.

***

PERGUNTA: O QUE SÃO O DESPERTAR E A ILUMINAÇÃO NO CAMINHO ESPIRITUAL?

O Despertar corresponde ao processo no qual vai se manifestar a prova, para vocês, da Verdade da Luz, mesmo que
ela não esteja estabelecida de forma estável e definitiva em vocês.

A Iluminação corresponde ao reencontro, na Verdade, com a Luz.

A Realização corresponde à conclusão dos trabalhos da Luz.

Na Ressurreição, está o reencontro com o seu Veículo de Ser e com o Fogo do Amor.

Assim, como foi ilustrado, de forma muito adequada pelo o desenrolar da Vida de Cristo, da qual você falava.

Há Nascimento, há Batismo, há Transfiguração, há Crucificação e há Ressurreição: cinco etapas iniciáticas
pertencendo ao seu caminho, para o seu reencontro com vocês mesmos, não nesta dimensão limitada, mas no

âmago de seu Ser.

Isto é hoje oferecido ao conjunto da Humanidade de uma forma acelerada, devido às características específicas dos
tempos em que vocês vivenciam, nesta densidade.

Na minha última encarnação, isto ainda não era possível.

Estávamos sujeitos a leis antigas e imemoriais, estávamos sujeitos a limitações que desapareceram.
Hoje, é claro, muitos seres humanos ainda não podem acreditar que são seres ilimitados, tendo percorrido tantas e

tantas vezes os caminhos da limitação.

No entanto, isto se revela para vocês, mais e mais.

Cada um do seu jeito, vocês descobrem novos espaços, novas Luzes, novas Vibrações que concorrem para torná-
los Seres Despertos, Seres que estão a caminho da Verdade do que são, de modo a permitir para um maior número,
acessar, na hora certa, este Estado de Ser, esta dimensão de Ressurreição que fará vocês passarem, diretamente, do

Despertar à Ressurreição, sem mesmo passar, para a maioria de vocês, pela Crucificação ou pela Transfiguração.

Este é o Milagre dos tempos que vocês vivem, tempos, chamados pelos Arcanjos, de reduzidos.

Tempos particulares também chamados pelos Arcanjos e por São João, de ‘Apocalipse’, que significa simplesmente
Revelação: o que estava escondido e sombrio deve apagar-se frente à grandiosidade da Luz.

Amados Irmãos Humanos encarnados, transmito-lhes minhas bênçãos mais fraternas, a minha homenagem e meu
Amor. 

Eu os abençoo.

************
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Meu amigo, meu amado, eu estou com você e em você, por toda Eternidade. 
Meu amigo, meu amado, eu sou aquele que você chama do mais profundo de suas noites, como do mais

profundo de seus dias. 
Eu sou aquele que lhe vela. 

Eu sou a Luz de seus dias e de suas noites.

Meu amigo, meu amado, eu sou a Unidade, eu sou o infinito e o finito e o indefinido.
Eu sou aquele que o escolta em cada um de seus passos. 

Eu sou aquele que sua alma chama. 
Eu sou aquele que lhe permitiu se separar de mim a fim de viver a experiência que você queria viver.

Mas você jamais ficou separado, na realidade. 
Eu o acompanho. 

Eu sou sua respiração. 
Eu sou seu Fogo.

Eu sou sua Verdade. 
Você é eu, como eu sou você, na Eternidade, na instantaneidade, para além de suas ondas de encarnações,

nesta densidade.

Eu estou além da forma e, no entanto eu sou a forma. 
Meu amigo, meu amado, juntos, unidos e amados, unidos e amando. 

Sua Fonte é o que eu sou. 
Eu sou sua Fonte Pai/Pai.

Eu sou a Luz de onde você veio. 
Você é a Luz na qual eu me olho. 

Jamais o deixei, jamais o abandonei.

Meu amigo, meu amado, eu resido em você, como sua residência de Eternidade sou eu.

A FONTE - 27 de setembro de 2009
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Eu sou o impulso. 
Eu sou seu alfa e seu ômega.

Eu sou seu aqui e seu agora, de toda Eternidade.

Na infinidade de suas viagens, eu estou aí. 
Meu amigo, meu amado, eu sou a Presença em você que você chama Presença, eu sou sua Alegria, como

você é minha Alegria.

Meu amigo, meu amado, você vagou de ciclo em ciclo, de corpo em corpo, percorrendo os caminhos que o
deixei percorrer, em total liberdade, e hoje eu venho recordá-lo da promessa e do juramento que fizemos no
início de suas viagens, aquele que você devia se recordar da sua Eternidade, da sua Unidade, do seu Estado

de Ser.

Eu sou o despertar. 
Eu sou o amanhecer que vem a você. 

Eu sou o sol. 
Você é meu sol. 

Eu sou infinito como você o é.
Você percorreu os caminhos do finito e da Ilusão do finito porque, em Verdade, você é infinito como eu sou

infinito.

Você é Amor e eu sou Amor. 
Você é Luz e eu sou Luz. 

Você é Vibração, Essência, eu sou a Essência de sua Vibração.

Meu amigo, meu amado, que posso lhe dizer mais, além de palavras?

Minha Presença cintila em você como você é minha estrela esperada. 
Você é a estrela da manhã, voltando à sua dimensão original. 

Você reencontra o pleno potencial da Unidade da Vibração de sua Essência, a fim de comungar, juntos, unidos
e unificados.

Meu amigo, meu amado, jamais nos deixamos, jamais nos separamos.
Entretanto, você criou, com meu acordo, com minha bênção, espaços de separação onde você experimentou a

Ilusão da falta de mim, quando jamais você esteve separado, realmente.

Eu sou seu corpo. 
Eu sou sua alma, eu sou seu Espírito, eu sou sua Unidade e sua Essência reencontrada. 

Eu venho a você, como você vem a mim, a fim de casar nossas Verdades, hoje e agora, hoje e amanhã.

Você reencontra, progressivamente, passo a passo, de Verdade em Verdade, meu nome, além do nome,
minha Vibração, além da Vibração, a Eternidade e a Infinidade de minhas faces e minhas formas porque jamais

estivemos realmente separados.

Se estivéssemos, em Verdade, separados, tudo o que você vive não poderia existir porque nada existe fora de
você e fora de mim. 

Eu sou o Infinito.
Você me chama em suas orações, na solidão de seu coração, quando eu já estou lá.

Não há lugar que eu não possa preencher. 
Não há distância que apareça diante de nossa Presença reunida.

Meu amigo, meu amado, através de minha Radiação, eu lhe comunico e lhe rendo ao que você é: à Alegria, à
Verdade, à Unidade. 

Você é um e eu sou um com você, em você e para você. 
Eu sou o que você espera. 
Eu estou em seus sonhos. 
Eu estou em seus passos. 

Eu estou também nos sofrimentos que você deve viver, seus sofrimentos que você assume e nos quais você
chama, a fim de que a Luz se revele.

Meu amigo, meu amado, é hora de nossas redescobertas conscientes, de nossa fusão, de nossa reunificação
na Unidade, na sua Presença e minha Presença, no brilho da Luz e na Vibração.

Eu sou o Fogo do Amor que apenas pede para eclodir em você, que apenas pede para iluminá-lo e revelar-lhe
ao que você é, a fim de rendê-lo a si mesmo, em Verdade e em Unidade.

Você sente em si a minha Presença, o meu Fogo, o meu Amor? 

Você é meu Amor e meu amado, mas você é, antes de tudo, meu amigo e jamais um amigo o trairá porque eu



sou você, como você é eu.

A distância que você colocou é apenas uma experiência em meio a tantas outras, mas existem numerosas
experiências onde jamais o esqueci e o véu da Ilusão não pode aparecer.

Você é Luz. 
Você é força e Verdade para ter ousado experimentar a Ilusão de minha ausência. 

Aí está a causa dos sofrimentos. 
Os sofrimentos o aproximam, mas a Alegria o faz fusionar.

Hoje, eu não lhe peço para se aproximar, eu peço para fusionar. 
Eu peço que me acolha, como eu o acolho, a fim de nos reunificarmos na Vibração, na Alegria, no Amor, em

nossa Presença, Una.

Meu amigo, meu amado. 
Você sente em você, nesses dias, o impulso da Unidade? 

Esta Alegria que transparece além de seus sofrimentos e que não pede mais que eclodir, a partir do momento
em que você me acolhe na simplicidade, na Unidade.

Sendo humilde, sendo verdadeiro, nós aproximamos nossas Essências que é a mesma, nossas Vibrações que
são a mesma Vibração, Vibração da Essência e do sentido de sua Vida, do sentido de sua Eternidade.

Meu amigo, meu amado, hoje e amanhã são a hora de nossas redescobertas em todos os planos, em todas as
dimensões e em todos os lados de nossa relação, de nossa Unidade.

Meu amigo, meu amado, alegre-se porque você é Alegria. 
Reencontre-se. 

Vá para além do que o fez crer na separação porque hoje, eu me revelo, inteiramente, e na Verdade e na
Unidade. 

Eu o acompanhei, jamais individualmente. 
Sendo infinito, tenho a possibilidade de ser você, por todos os lugares onde você esteja.

Minha Consciência sendo ilimitada, estou por todos os lugares ao mesmo tempo. 
Eu estou no grão de areia. 

Eu estou na borboleta. 
Eu estou em cada um de seus passos. 

Eu estou em cada uma de suas alegrias e em cada uma de suas penas, do mesmo modo. 
Somente seu olhar o fez duvidar de minha Presença.

Eu estive aí sempre e isso não pode ser de outro modo porque outro modo não pode existir, porque outro
modo não pode subsistir sem meu Amor e minha Presença, e você é emanação de mim, você é parte de mim

como eu sou parte de você, uma parte importante e capital.

Cada parte é indissociável e indissolúvel da totalidade. 
Você é, portanto, tanto quanto eu, esta totalidade. 

Você é, portanto, meu amigo, meu amado, o que eu sou, não duvide. 
A única distância possível está ligada a essa dúvida. 

Entretanto, a distância foi abolida.

Hoje e amanhã, vamos reencontrar, juntos, você e eu, individualmente e todos os outros vocês, multiplicados
ao infinito. 

Aqueles a quem você chama irmãos e irmãs, mas também amigos e inimigos, fazem apenas uma única coisa,
a ligação do Amor, de Unidades múltiplas relevando todas da Unidade última, da Verdade do Amor, da

Vibração e da Essência.

Meu amigo, meu amado, hoje e amanhã são grandes dias. 
Hoje é a hora e cada minuto de seu tempo que se esvai se aproxima da hora. 

É a hora de nos reencontrarmos, na totalidade, além das aparências criadas por alguns de seus irmãos que
creram poder se isolar de mim. 

Mas nada pode se isolar de mim, apenas na aparência. 
Nada pode se subtrair ou se adicionar de mim. 

Eu sou a Consciência infinita. 
Eu sou também sua Consciência finita. 

Tudo está ligado. 
Tudo é um. 

Tudo é Vibração e Essência. 



Tudo é Eternidade e Infinito. 
Nada foi separado, exceto a Ilusão das suas experiências.

Em breve, mais nada poderá estar separado. 
Juntos, unidos e unificados, nos mistérios do conjunto da Criação e de minhas numerosas moradas, estaremos

em relação. 
Seremos, em Unidade e em Verdade, indissolúveis e inseparáveis. 

A Ilusão, hoje e amanhã, vai desaparecer.
Isso deve enchê-lo e preenchê-lo de Alegria.

Para que você se torne saturado desta alegria, de sua Presença a si mesmo e de minha Presença em você, eu
enviei meu Filho. 

Em breve, ele voltará, mas vocês são todos, sem exceção, meus Filhos. 
Mesmo nesta matéria criada, engendrada, vocês moram e permanecem a Eternidade, a Fonte de minha

Alegria, a Fonte de minha Infinidade.

Eu repito, meu amigo, meu amado, eu estou em cada pedaço do que você é. 
Eu conheço tudo de você como você conhecerá tudo de mim, hoje e amanhã.

A barreira do tempo, a barreira da Ilusão, em breve, hoje e amanhã, se abolirá. 
Você poderá me contemplar em seu Interior e em seu exterior porque não há Interior e exterior senão nesta

densidade que você percorre. 
Não há diferença, nos espaços de Luz, entre o que é Interior e o que é exterior.

A dualidade assim criada, assim experimentada, o faz crer que você está separado, que você é entidade
evoluindo independentemente de mim. 

Hoje e amanhã, em seu âmago e em sua Essência você descobre que não é isso.
Hoje, a sede do Fogo do Amor e a sede da Unidade, o devoram. 

Você é um ser de Amor, como eu o sou. 
Entre você e eu, não há nada mais que o Amor. 

Entre você e eu, há a Revelação, há a Reconexão, há a Eternidade, há o Estado de Ser, há a Unidade.

Meu amigo, meu amado, acolha-me, como o meu coração, o Centro do meu Centro, o acolhe na Unidade, na
Verdade.

Meu amigo, meu amado, aí estão as palavras que dançam sobre a Vibração do Amor e da Radiação que emito
para você, mas que é você. 

As palavras se tornam simplesmente os apoios à Vibração, à nossa Confiança, à nossa Unidade. 
Eu o desejo na Paz. 

Eu o desejo na Alegria. 
Eu o desejo na Vibração. 

Eu o desejo na leveza.

Esqueça as ilusões dos sofrimentos que, no entanto, lhe parecem tão reais. 
Eles apenas pertencem a esta Ilusão de separação. 

Dá-se um passo para mim, eu darei mil. 
Se você aceitar a minha Alegria, a minha Alegria irá abençoá-lo e você irá reencontrar a felicidade, a beleza da

Unidade, a ausência de dualidade.

Aí está, meu amigo, meu amado, o que queria dançar, em você e a seu redor, a fim de aliviar, a fim de revelar,
a fim de colocá-lo em ressonância com o que você é, para além do que você joga nesta dualidade, porque

você é apenas um jogador, mas o jogo é o jogo do Amor e nenhum outro.

Receba, meu amigo, meu amado, a Pureza. 
Receba a Alegria.

Eu lhe digo: até muito breve. 
Eu lhe digo: até agora e até sempre e na Eternidade, em você. 

Seja abençoado, meu amigo, meu amado.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, para alguns entre vocês, de lhes dizer bom
dia pela primeira vez. 

Então, meu nome, quando estive encarnado, foi Omraam Mickaël Aïvanhov.
Estou aqui, eu, para ajudá-los, devido ao fato de meus modestos conhecimentos da encarnação. 

Ajudá-los a ir, com mais facilidade, para este acontecimento que os espera a todos, e que alguns dentre vocês
receiam, que está ligado à grande transformação da Humanidade que vai reencontrar, enfim, sua dimensão eterna. 
É algo mágico. 
É algo muito belo. 

Como o sabem, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler minhas intervenções de há duas semanas, estava, na
época, extremamente inquieto e para aqueles que não o sabem, eu faço uma volta de 180º. 

Tivemos um pequeno bloqueio na Humanidade, o qual se resolve ativamente, nesse momento através do que
observamos, ou seja, como o disse, eu creio, Anael, anteriormente, vocês viveram o que chamam seu mês de
setembro, o início da interiorização de energia com, vamos dizer, algumas dificuldades, não é? com relação aos
meses precedentes, porque havia bloqueios e havia, sobretudo, os maus garotos que tentaram lhes colocar uma
dose de medo na cabeça.

Mas, bem, obviamente, tudo isso termina sempre com a vitória da Luz. 
A Luz já ganhou, como o sabem, lá onde estamos, em nossas dimensões as mais elevadas. 
Nós esperamos agora atualizar isso ao nível desta Terra. 
Então, isto é muito em breve, como lhes disse a Fonte, chamando isso, hoje e amanhã, e ela não falou em termos de
além, ou seja, não temporal, ela falou em termos temporais. 

Nós precisamos de vocês todos. 
Nós precisamos que vocês elevem, como já disse, seu nível de Consciência, seu nível de Vibração, fora do medo
ambiente que querem lhes insuflar, quer isso seja com relação a sua Vida social, à sua Vida afetiva, às vacinas, às
doenças etc. 
Vocês têm agora a capacidade real de se elevar, real e concretamente, acima de tudo isso.

As radiações, como o disse o Arcanjo Miguel, são potentes, que irradiamos todos para vocês sobre este planeta e
sobre os seres despertados, como sobre os seres não ainda despertados, para lhes permitir levantar, de algum modo,
a ponta do véu e perceber que atrás do véu é muito bonito, não é? 
Aí está. 

Então, nesta perspectiva, eu volto agora, como meu hábito, dialogar com vocês e tentar ajudá-los, com relação a
suas questões, a ir para o que vem, em toda leveza. 

Então, eu lhes dou a palavra.

Questão: poderia desenvolver sobre os laços de almas em encarnação, tal como as almas irmãs, as
chamas gêmeas, as almas complementares e como reconhecê-las?

Obviamente, poderíamos falar durante horas sobre isso. 
Então, vou tentar, assim mesmo, fazer um resumo e dar a vocês elementos de natureza sintética.

A primeira coisa a dizer é que, quaisquer que sejam as almas que os rodeiam, quer sejam elas irmãs gêmeas,
complementares etc., etc..., hoje (mesmo se é muito agradável e por vezes desagradável sentir atrações de almas e,
até mesmo, atrações de Espírito), não é preciso cair na armadilha da dualidade. 
Quer dizer que lhes é preciso se conceber como seres inteiros, totalmente sós, é extremamente importante.

Agora, efetivamente, devido ao fato que os véus são levantados, que as distâncias que separavam as dimensões e
os planos estão muito diminuídas, se preferem, vocês todos ouviram falar, ou mesmo viveram, experiências de almas
irmãs, de chamas gêmeas, de almas gêmeas e de almas complementares.
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Obviamente, todos os reencontros que fizeram nesta encarnação, e, em primeiro lugar, aqueles que vocês
reencontram, como aqueles a quem vocês chamam os genitores, são pessoas com quem vocês têm laços de alma
extremamente específicos.

Acima, eu creio, fui suficientemente entendido, há muito tempo, não vamos voltar lá. 
Ao contrário, com relação ao que você pergunta e que concerne preferencialmente aos reencontros que não estão
ligados, «a priori», ao que chamamos as linhas hereditárias: um dia, você passeia, você assiste a uma conferência,
você faz um seminário e, literalmente, você lampeja sobre uma alma que está lá, pouco importa a diferença de sexo,
diferença de idade. 
Há uma atração magnética, indescritível e que não é a mesma coisa que um amor à primeira vista no sentido sexual,
mas, entretanto, há ali algo que é ainda mais forte. 

Então, que isso quer dizer? 
Quer isso dizer que você deve deixar mulher, filho, família, para ir para esta Vibração que você reconheceu? 
Não, porque o que chamamos reencontros de almas existem e existirão mais e mais. 
Então, se a cada vez que você reencontrar uma Vibração que deslancha uma atração específica, você quebra tudo,
isso vai fazer sobrecarregar os escritórios de divórcios, não é?
Então, é preciso prestar atenção. 

A atração mostra uma reconexão e um reconhecimento. 
Além desse reconhecimento, quer isso seja uma alma irmã, quer seja uma alma com a qual há um contrato, quer seja,
ainda mais alto, o que chamamos as chamas gêmeas, jamais lhes foi pedido de se colocar juntos e viver juntos ou ter
uma Vida específica juntos, não.

O que vocês têm a apreciar e a viver, é a reconexão em si, ou seja, a possibilidade de conectar uma parte de vocês
que vocês ocultaram. 
Não é preciso ver o outro como um objeto de desejo, eu diria, ou um objeto com o qual vocês vão construir grandes
ideais, mesmo se, por vezes, há contratos de almas. 

Há almas irmãs que têm necessidade de caminharem, em alguma parte, juntas. 
Mas quando eu digo alguma parte, não é estabelecer uma relação sexual ou amorosa ou privilegiada, se querem. 
Isso deve, ao contrário, abri-los ainda mais porque, aliás, as pessoas que têm esta sensibilidade às almas irmãs e às
almas complementares, quando é a primeira vez, elas acham que isso é mágico. 
E depois, elas vêem que a experiência se reproduz todos os anos e, aí, elas começam a dizer "Uau, que acontece?
Não vou mesmo quebrar meu meio de Vida todos os anos" e elas têm toda razão. 

Vocês têm simplesmente que viver a experiência da Vibração e da energia desta reconexão específica.

Então, as almas que são complementares, são as almas cujas cores são diferentes e elas têm a impressão que
podem se aninhar juntas, mas elas não têm carma juntas. 
É uma reconexão que está além, eu diria, da encarnação. 
É algo que se situa lá acima e não aqui, não nesta dimensão.

As almas irmãs são almas que frequentemente caminharam, lado a lado, em papéis diferentes: irmãos, irmãs,
amantes, maridos, mulheres e ascendentes, descendentes ou relações profissionais importantes, relações fortes
nesse nível. 
Essas almas irmãs se reencontram muitas e muitas vezes e não é fácil viver com uma alma irmã, contrariamente ao
que se poderia crer.

A Vida a mais simples, é a Vida em que as almas não têm um contrato de almas, mas uma missão espiritual,
independentemente de qualquer relação como alma irmã, alma gêmea ou chama gêmea ou alma ligada por um
contrato porque há, nesse nível, uma liberdade e um respeito e uma relação que se situa pela ligação espiritual e não
mais por qualquer relação carnal, afetiva ou de dependência.

A maior parte das relações de almas irmãs são de fato relações de dependência que, mesmo se elas desabrocham,
conduzem, como o sabem, de maneira por vezes discordante, a uma confusão. 
É muito importante compreender. 

Agora, as chamas gêmeas, são, aí, uma reconexão que se faz bem além da matéria, quer dizer, são almas que saíram
da mesma Fonte ou da mesma ejeção da Fonte com relação à constituição primária de sua chama de Espírito, ou
seja, de seus corpos de Luz ou seus corpos de Estado de Ser. 
Mas isso não significa, em caso algum, que há uma relação a estabelecer num plano formal. 
Recordem-se que são reconexões vibratórias que são destinadas, antes de tudo, a lhes render ao que vocês são, na
inteireza, porque vocês são inteiros a vocês totalmente sós, eu lhes asseguro, mesmo se, por vezes, seja realmente
sedutor olhar-se no olhar do outro, admirar-se ou detestar-se, também, no olhar do outro. 
O animal humano é um animal social, mas o que vocês chamam casal é algo específico desta dimensão e que ilustra
a dualidade. 

Questão: quando se vive contatos com os corpos de Estado de Ser ou com os seus potenciais ilimitados,
por que os problemas físicos não são todos curados?



Então, jamais foi dito, caro amigo, que porque você contatou com a Luz ou com o corpo de Estado de Ser que o corpo
físico iria, com isso, por uma Graça misteriosa, viver o milagre absoluto da cura eterna.

Temos todos problemas, na encarnação, que desaparecem quando estamos do outro lado. 
Há os que são frágeis em alguns lugares. 
Em minha vida, também, eu fui. 

Eu sei que hoje a Humanidade, desde os últimos vinte, trinta anos, desenvolveu uma série de teorias que ligam o
corpo físico pelo simbólico, pelas memórias, pela energia, a componentes psicológicos, o que é já muito bom. 
Mas não é preciso crer que, porque vocês vão tocar algo espiritual, vocês vão necessariamente se desembaraçar de
todos os problemas orgânicos.

Eu me explico por um exemplo preciso: imagine, por exemplo, que um dia você está em perfeita saúde e que
descobre, porque o véu rasga, os mundos espirituais. 
Você não compreende nada, mas vive coisas que são muito reais. 
Naquele momento, seu corpo vai fabricar, eu diria, por exemplo, um fibroma. 
E você vai se colocar a questão: «mas que que eu fiz, agora que estou em contato com a Luz, para fabricar tal
coisa?». 
Simplesmente, o fibroma não é uma doença ou uma punição. 
Ele é, nesse caso, o meio de mantê-lo nesta encarnação. 
Mesmo se houve uma lesão, a um dado momento, é necessário compreender que algumas dessas lesões devem
permanecer ainda certo tempo para impedi-los de partir definitivamente no seu corpo de Estado de Ser. 
Então, você não tem que se inquietar. 

Você não será jamais conduzido a viver extremos dramáticos, sintomas ou doenças que você tem. 
Ao contrário, elas estão aí para recordar sua Presença, o desconforto, também, em certos casos, mas isso não irá
jamais até os extremos dramáticos. 
Isso você deve compreender. 

Há seres que, conectando com o corpo de Estado de Ser nesta dimensão, ou quando em viagem no corpo de Estado
de Ser, se não estiverem ligados por algumas pequenas dores no corpo, eles saem do campo. 
Então, temos necessidade de vocês, nesta dimensão, mesmo se vocês descobrem (e vão descobrir mais e mais) a
realidade maravilhosa do que é o Estado de Ser. 

Então, é necessário aceitar que os pequenos desagrados estão aí, às vezes, para recordá-los que vocês têm ainda
um corpo e que não é necessariamente uma punição ou uma falta que está atrás disso. 
Simplesmente, o que vai ressoar e manifestar é, por vezes, relacionado com seu caminho de Vida que é permanecer
encarnado apesar da Luz que descobriu. 
É muito importante compreender isso. 

Questão: não conectar com o corpo de Estado de Ser poderia ser devido a uma falta de perseverança?

Não há qualquer punição e qualquer falta de perseverança. 
Há bem um primeiro obstáculo que definimos, há já três semanas agora, que estava ligado ao que tive medo, ou seja,
ao que se passou nos bloqueios do DNA. 
Isto está sendo levantado e estará terminado na festa dos Arcanjos, em 29 de setembro de seu ano.

Entretanto, foi sempre dito que esperamos somente 1/5 de seres despertados. 
Entendo por despertados aqueles que captam as Vibrações pela cabeça, pelo coração ou pelo som no ouvido. 
Entretanto, esses seres aí vivem já certa forma de paz, certo despertar, de algum modo, da dimensão espiritual.
Mas, para esses seres, há ainda 80% que não terão acesso ao Estado de Ser até o momento final. 
Porque, se lhes mostrassem o Estado de Ser, partiriam imediatamente.
Então, não queremos que partam. 
Aí está. 

Portanto, há, por exemplo, o que sentem, alguns de vocês, a partir do momento em que começam a meditar, nos
horários de Miguel ou independentemente, repetindo as sílabas sagradas, ou as frases que lhes foram dadas, ou
suas técnicas de meditação ou de Vibração, que vão sentir uma paz lhes invadir, a Luz lhes penetrar. 
E, de um golpe, o corpo vai se tornar mais pesado ou, de um golpe, uma parte do corpo, frequentemente as pernas
ou os tornozelos, vai ficar retida. 
E bem, é justamente para que vocês não partam e não é uma punição, é uma proteção (guard-rail), eu diria.

Portanto, não há culpa a ter aí. 
Contentem-se de viver o que vocês têm que viver para subir a Vibração. 
O Estado de Ser lhes será revelado e permitido. 
Ela está já ganha, mas está diferida no tempo. 
É um tipo de seguro de Vida. 

Questão: é útil tratar ainda dos problemas físicos?



Sim, vocês têm, de todo modo, o esforço a fazer para aliviar os sofrimentos, quaisquer que sejam, mesmo se estão
ligados a, não problemáticas, mas efeitos espirituais, certamente. 
Vocês devem colocar um mínimo de atenção, certamente, mas evitem colocar atenções, como esse foi o caso no
passado, em particular de procurar, no passado, uma causa para o sofrimento do presente. 

Vocês são seres que conectaram, a maior parte de vocês, a Luz. 
A Luz está no instante e, a partir do momento em vocês vão procurar uma explicação no passado, vocês vão
despolarizar sua Consciência. 

Para alguns seres, é necessário, em particular se eles não estão ainda despertados nesta dimensão. 
Mas, para vocês que estão despertados, que sentem o chacra Coroa, que sentem as Vibrações, que ouvem o som,
evitem pensar, mesmo se há imagens que chegam de seus passados, de suas vidas passadas.

A Vibração não se encontra no passado, qualquer que tenha sido sua Vibração passada. 
A Vibração não se encontra nas visões do futuro que vocês possam ter. 
A Vibração exata, ela se encontra no presente e no Estado de Ser. 

O Estado de Ser, independentemente do corpo de Estado de Ser, está centrado e alinhado entre a cabeça, o coração
e o corpo. 
A melhor maneira de subir a Vibração é estar no presente e, disso, vocês sabem, isso foi sempre ensinado, não é?

Questão: o sofrimento tem uma utilidade e poderia passar?

Individualmente, ele pode ter certa utilidade, a um dado momento, para uma alma, provocando forças de atrito e de
resistência que vão conduzir para a Luz. 

O Fogo nasce do atrito, certamente, e o Fogo do Amor, também. 
Entretanto, é necessário compreender que nesta dimensão dissociada, o sofrimento é o lote diário de encarnação. 
Entretanto, não é se solidarizando com o sofrimento da Humanidade que você vai ajudá-la a superar o sofrimento. 
Isso é muito importante compreender.

A melhor maneira de ajudar no desaparecimento do sofrimento é elevar a Vibração da Luz. 
Você ajudará muito melhor os seres em resistência e em sofrimento elevando suas Vibrações ao invés de jogando de
salvadores como isso foi criado pelos movimentos humanitários que, eles, mantém a Ilusão da dualidade. 
Porque há o mal, o sofrimento, então, eles levam o bem e eles levam o consolo e, isso, isso pode durar milhões de
anos.
A única maneira de sair disso é subir as Vibrações. 
Isso não quer dizer, atenção, que não é preciso se compadecer ou que não é preciso olhar o sofrimento. 
Isso quer dizer, simplesmente, que não é preciso dar-lhe demasiada atenção vibratória. 

A melhor maneira de ajudar aquele que sofre, é talvez estender-lhe a mão e compadecer, mas, é, antes de tudo, subir
o nível vibratório que é o seu e aquele da Terra. 

Está longe de ser um ato de egoísmo, bem ao contrário, é um ato de Serviço. 

É necessário bem compreender que a ajuda levada, mesmo com a emoção do coração, não é o coração. 
O importante é trabalhar sobre a Vibração e, hoje, vocês o sabem mais que jamais. 

Progressivamente e à medida que vocês sobem as Vibrações, progressivamente o sofrimento se dissolverá, e ele
está se dissolvendo. 
Mas ele passa por forças de resistência extremas. 
Não se esqueçam, não mais, que não foram as dimensões superiores que quiseram o sofrimento, não é? 
Foi sim a conduta do humano que conduziu a isso e nenhum outro.
A Luz não está aí estritamente para nada. 
É justamente a ausência de Luz que gera o sofrimento. 

Questão: Pode nos falar de novo da noção de julgamento?

Então, vou tentar retomar, em palavras simples, os ensinamentos que lhes deu o Arcanjo Anael.

Eu os lembro que o Arcanjo Anael é o Arcanjo da relação, do ar e regente ou reitor, se preferem, do planeta Vênus
que é o planeta, como o sabem, do amor.

O julgamento, qualquer que seja e, sobretudo quando uma pessoa não está presente, os faz descer ao nível da
personalidade. 
É um nível vibratório.

A partir do momento que você coloca uma opinião ou um julgamento, mesmo sobre uma situação que é, que você vê
e que você discerne e que você discrimina como sendo de natureza oposta à Luz, o simples fato de dizê-lo o afasta
da dimensão do coração. 
É uma realidade vibratória. 



E você lê, muitas vezes, que não se deve julgar. 
Então, há também seres que se servem desta noção de não julgamento para continuar seus malfeitos, vocês vão me
responder. 
Mas não é problema seu. 
Seu problema é, para você, estar desperto e em fase de despertar, de não julgar.

Deixem os outros evoluir como quiserem, mas vocês têm, vocês, que fazer o esforço indispensável de permanecer no
coração. 

Ora, o julgamento, o que vocês chamam mesmo, para alguns, o discernimento do bem e do mal, os afasta
inexoravelmente de seu coração.

Se você é um ser intuitivo e sensitivo, você vai funcionar com o que chamamos o terceiro olho e vai se tornar muito
orgulhoso de você porque é capaz de discernir o bem e o mal. 
Você é capaz de ver os prós e os contras de uma situação. 
Mas, isso, você o faz com o terceiro olho, não é? 
Você não pode fazê-lo com o coração, porque, quando você está na Vibração do Coração, está no Amor e, estando
no Amor e a Vibração da Luz, nada além da Vibração da Luz pode existir. 
Isso não quer dizer que você está indiferente ao sofrimento, que você está indiferente ao que se passa nesta
dimensão, na Sombra e Luz mas que seu status vibratório e de Consciência o coloca, queiramos ou não, acima desta
dualidade. 
E é o que lhes é pedido hoje.
Então, o julgamento participa da dualidade.

A Vibração e o amor participam da Unidade e se você julga, você se afasta tão seguramente da Verdade e do Amor
como se você fosse qualquer um que serve as forças da Sombra ou as forças dos maus rapazes, se preferem. 
É muito importante compreender porque os maus rapazes, e esta dimensão dual, é uma Criação. 
Isso, agora, muitos de vocês compreenderam: uma Criação artificial e não da Fonte, uma Criação de maus deuses, se
quiserem, que são de fato os maus rapazes. 
Mas esses maus rapazes são talvez muito mais luminosos que vocês. 
Em outras dimensões, mas eles empurraram o jogo tão longe, eles quiseram tanto se separar da Luz que eles foram
em parte bem sucedidos e, eles, o que lhes interessa, é que esta dimensão perdure, não é?, na dualidade.

Portanto, eles são obrigados de se servir de leis da dualidade e quais são as leis da dualidade?
É o julgamento, o bem e o mal. 

Quando Miguel lhes disse que combate o mal e como ele é representado, se querem na iconografia, quando derruba
o Dragão, isso quer dizer que ele separa, ele faz desaparecer a distância existente entre a Luz e a dualidade, nada
mais. 
Ele remove, ele limpa o que está situado nos planos intermediários que não pertencem à Luz, ou seja, os mundos
astrais. 
Ele libera as entidades. 
Ele libera alguns desencarnados. 
Ele limpa algumas egrégoras e, em particular, as egrégoras de medo nas quais vocês foram mantidos. 

Portanto, se você participa no combate do bem e do mal, você participa da dualidade. 
Hoje, é preciso compreender e aceitar que a solução não é o combate do bem e do mal. 
Ela está na aspiração para a Unidade, para a Luz. 

As palavras de Cristo não disseram outra coisa: «Procurai o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado». 
Certamente, Cristo expulsou os demônios. 
Certamente, vocês podem expulsar os demônios, mas vocês não são ainda o Cristo, não é?
Portanto, obviamente, há seres cuja missão foi, durante muito tempo, classificar o bem e o mal e caçar o mal, mas,
caçando o mal, vocês participam do bem e do mal. 

Procurando a Luz e estabelecendo a Luz, você sobe vibratoriamente, sem, no entanto ser desenraizado ou
desencarnado. 
Você participa da elevação vibratória da Terra que é demandada hoje e quando Cristo lhes disse que à medida que
julgar, você será julgado, é a estrita Verdade, infelizmente, para alguns entre vocês. 
Quer dizer que se você passa seu tempo a ver o bem e o mal, quando chega do outro lado, será focalizado sobre o
bem e o mal que fez e as menores ações que são pecadinhos, eu diria, lhe aparecerão como tarefas impossíveis de
retirar, compreenda isso. 

No mais, quando você julga alguém, quando você coloca uma afirmação sobre qualquer um, que é um julgamento,
quer você queira ou não, você vai emitir uma onda, uma Vibração. 
Esta Vibração não está mais em seu coração porque eu os lembro que a própria Fonte disse: «quando você não
puder abençoar alguém, siga seu caminho». 

Não procure justificar ou julgar porque quando você julga, você emite uma Vibração e segundo o princípio
eletromagnético de atração e de repulsão desta dimensão, você vai criar também certamente uma ligação que



pretende afastá-lo e separá-lo. 
Isso quer dizer que se você diz: «Atenção, tal situação ou tal pessoa é negativa», você vai criar uma Lei de retribuição
cármica de ação/reação, de atração e de ressonância relacionada, de um lado, à situação que você criou, emitido do
julgamento, mas também com relação à pessoa e você responderá um dia ou outro, obrigatoriamente. 

Então, se você quer superar a ação/reação, penetre na ação da Graça, ou seja, no não-julgamento. 
Você deve se manter nisso, cada minuto de sua Vida, a cada vez que tenha um pensamento que os atravessa,
mesmo em relação aos maus rapazes. 

É todo o paradoxo, é que hoje, por exemplo, com relação ao medo da vacina, há muitos seres que se erigem como
salvadores, é preciso informar: «atenção, perigo». 
O que você faz? 
Você alimenta as egrégoras de separação e de divisão e, nesse sentido, também, independentemente dos bloqueios
do DNA.

É por isso que o mês de setembro foi vivido com certa inquietude, por vocês, não de nossa parte, mas uma inquietude
por vocês. 
Vocês devem superar isso. 
Vocês não devem cair nas armadilhas, uma vez mais, da dualidade. 
Vocês são seres a despertar e a iluminar. 
Vocês devem ir para além das aparências. 

O medo da vacina é ainda mais nefasto que a vacina. 
Vocês compreendem isso? 
Porque vocês criaram, naquele momento, Vibrações de medo e a Vibração de medo é oposta da Vibração do Amor e
da Vibração da Luz. 
Poderíamos resumir dizendo que a Sombra, em sua totalidade, é apenas o medo da Luz e nada mais, absolutamente
nada mais.

Questão: que será da ascensão daqueles que não tiveram a oportunidade de consultar seu site ou ter
acesso a esse gênero de informações?

Mas, espere, há seres que viverão a transição e a transformação e que estarão acima daqueles que estão a par,
como dizem. 
Não creia que, porque você lê o site, ou que você ouve minhas palavras, que você está acima. 
Você está simplesmente informado. 
Estando informado, você tem uma responsabilidade maior. 
Mas, entretanto, as crianças precisam ler Internet ou me ouvir falar para ascensionar? 
Certamente não. 

É o mesmo para aqueles que vivem nos confins da floresta amazônica, eles estão muito mais perto que vocês da Luz,
não se inquietem por eles. 

Questão: podemos utilizar os círculos de cultura (sinais nas plantações) no contexto de cuidados ou a título
vibratório?

Obviamente. 
Os círculos de cultura (eu falo dos verídicos porque há muitos pequenos malignos que também são), os verdadeiros
têm características físicas que seus cientistas encontraram. 

Se vocês olham a aparição de círculos de cultura, este ano, vocês perceberão que na véspera, no dia ou no dia
seguinte de cada episódio dos Casamentos Celestiais, um círculo de cultura, em relação com a transmissão, a
Translação dimensional, apareceu. 
A cada etapa dos Casamentos de Miguel houve um círculo de cultura correspondente. 

O círculo de cultura, além da análise, é uma energia criada por seres vindos de Arcturius, essencialmente, mas
também por alguns Vegalianos, pouco importa. 
São seres extraterrestres, assim como vocês chamam, que criaram essas matrizes vibratórias a fim de que os
humanos façam os apoios de Vibração, de cura e de informação. 
Todos os círculos de cultura deste ano lhes falaram de astronomia e de Translação dimensional.
Absolutamente tudo está sobre o plano vibratório, sobre o plano explicação e sobre o plano dos acontecimentos
históricos se desenrolando sobre sua Terra. 
Isso começou no início dos casamentos de Miguel. 
O último círculo de cultura apareceu em 15 e 17 de agosto e, depois, não há mais qualquer círculo de cultura e não
haverá jamais porque tudo foi dito e tudo é neste ano. 

Ao final de algum tempo, a energia vai se diluir, mas, entretanto, há lugares onde eles aparecem de maneira
privilegiada e, como o sabem, que são lugares importantes. 
Aí, evidentemente, a energia é permanentemente diferente. 
Mas, entretanto, há as fotos, há os diagramas, há a representação e, portanto, há a energia ligada à forma que vocês
chamam radiônica mesmo se é uma forma diferente da radiônica. 



Eu chamaria isso uma radiônica multidimensional, se preferem. 

Vocês têm a possibilidade de encontrar, nas datas, ou seja, entre os meses de abril e agosto, a totalidade de círculos
de cultura deste ano. 
Eles estão ligados aos eventos que vocês vivem atualmente. 
Eles lhes anunciaram, de maneira extremamente precisa, os acontecimentos históricos ocorridos no nível astronômico
que, obviamente, os maus rapazes não querem que vocês conheçam, certamente, porque tudo se joga no relógio
astronômico. 
Tudo ali está, absolutamente tudo. 
Há alguns na França, cada ano, mas muito raramente. 
A história simbólica e vibratória se faz em um país que é muito marcado pelos maus rapazes, ou seja, a Inglaterra. 

Nota: segue na segunda parte (2/2)
__________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduzindo a integralidade do texto e citando sua fonte: www.autresdimensions.com. 

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Nota: continuação da 1ª parte (1/2)

Questão: qual é o papel dos 24 Anciões e suas ligações com os 12 Elohim?

Então, os 24 Anciões são seres que aceitaram presidir as evoluções da Terra e tomar decisões que vão permitir a
seres muito mais etéreos, como por exemplo os Arcanjos ou o Grande Comandante anterior que vinham de
dimensões extremamente etéreas, de dimensões bem além das problemáticas ligadas à encarnação que vocês
vivem...

Somos, portanto, de qualquer modo, as garantias de certo número de coisas. Chamam-nos, e eu já lhes disse: os
Lipika cármicos, no Oriente. 

Intervimos na gestão de assuntos correntes mas também de assuntos espirituais. 
Os Elohim nada têm a ver com isso. 

Os Elohim são aqueles a quem chamamos, em outros termos: as entidades Criadoras. São eles que vão permitir a
Criação de dimensões, sustentados, obviamente, pelos Arcanjos, alguns Arcanjos Criadores e sustentados, também,
pelos Quatro pilares fundamentais que são os Quatro Hayoth Ha Kodeh que intervêm em todas as constituições
ligadas a esta dimensão mas também em outras dimensões. 

Portanto, os Elohim têm um papel Criador e eles são obrigados a sacrificar sua Divindade para participar e se inserir
na Criação, até o final dos tempos. 

Os Anciões, os 24 Anciões, os Lipika cármicos são, eles, um Conselho que dirige e que faz executar.

Evidentemente, inúmeros seres, de todos os tempos, estiveram ligados a esses 24 Anciões, em Atlântida também, de
maneira a poder aplicar, nesta dimensão, as realidades espirituais e as decisões que foram tomadas, porque os 24
Anciões estão, se querem, sobre os planos intermediários, entre as dimensões as mais densas e as dimensões que
estão muito mais altas. 
Eles são, portanto, de algum modo, o canal e a Consciência unificada dos 24 que permite fazer a ligação entre o
mundo em que vocês estão e os mundos os mais elevados.

Questão: onde está a dissolução do astral e o que é das almas desencarnadas?

As almas desencarnadas estão em trânsito. 
Elas estão, eu não gosto da palavra, mas isso corresponde a uma forma de realidade, para vocês, que vocês vão
compreender: elas estão armazenadas. 
Elas estão estocadas, as almas que partiram depois de um caminho e de terem vivido sua encarnação, elas estão, de
algum modo, num espaço de cura piramidal, extremamente luminoso, aguardando, se querem, o momento que é
chamado a Ressurreição, a fim de retomar seus corpos de Existência e de ir para a nova Terra, mas, para isso, é
preciso que a nova Terra seja realizada, o que não é o caso. 
Ela está no útero, no momento, em gestação, se preferem. 

Então, o Arcanjo Miguel veio limpar, como eu disse, os planos astrais. 
Os planos astrais são os planos de cativeiro, de escravidão, do medo e mantém esta Ilusão que vocês chamam
matéria e onde há ódios, como vocês sabem, ilimitados. 

Desde já o ano passado (desde em particular o final do ano de 2008 quando o sol ligou a Terra por fenômenos
elétricos) e desde a intervenção do Arcanjo Miguel, desde o início do ano e desde a reunião do Conclave
Arcangélico, os Arcanjos que presidem o destino ligado à Criação sobre planos muito mais etéreos (não desta
dimensão, mas desse sistema solar diretamente) são seres que vão permitir limpar esses planos intermediários que
eram, de algum modo, a energia matricial do medo, do bem, do mal etc..., que está ligado à emoção. 
Portanto o plano emocional foi dissolvido. 
Foi dissolvido nos planos intermediários, não foi ainda dissolvido em sua densidade. 
Foi dissolvido no que chamamos o plano astral. 

As almas, a partir do momento em que se desencarnam, passam os 7 planos astrais ligados além do etéreo. 
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Os seres que fazem uma experiência de morte passam por um túnel e manobram, literalmente, esses planos astrais
para ver a Luz. 
Cada um, no momento de sua morte, vai experimentar esses planos astrais e ver a Luz. 
Hoje, as almas desencarnadas, ou elas permanecem, como alguns podem ver, vagando nesta dimensão, porque elas
não são capazes ainda, de ficarem suficientemente leves para ir aos espaços de armazenamento da Luz. 
Mas a maior parte vai para lá e, quando dizemos que uma alma está na Luz, ela está em espaços luminosos, mas ela
não está na Luz, uma vez que está armazenada para voltar na Luz, não é?

Mas há também muitas almas que se encarnam. 
As almas que se encarnam, e que vão se encarnar, sobretudo a partir do final de setembro e durante este período,
são muito grandes Mestres. 
Os Mestres estão de retorno sobre a Terra, em corpos de crianças. 
Eles vêm trazer a Vibração multidimensional em sua densidade e vão se tornar a ancoragem, a despeito de sua jovem
idade, que vai permitir guiar vocês. 

É por isso que sempre digo: "Não se preocupem com as crianças". 
É muito importante.

As crianças que vão nascer, doravante, vão nascer, e esperamos, todos, na totalidade, com as doze fitas de DNA. 
Elas são profundamente diferentes, bem além do que vocês podem imaginar e isso se verá, antes de tudo, nos seus
olhos, quando elas são jovens, na forma de seu crânio. 
E, mais tarde, se você for até lá, através, obviamente, do seu comportamento. 
Mas já recém nascida, ela emanará uma Luz inacreditável. 

Portanto o plano astral está dissolvido no Céu e está se dissolvendo sobre a Terra, ou seja, que a dualidade deve se
dissolver.
O astral é mantido como força de coesão bem /mal relacionada às forças histérico/físicas. 

Questão: como pai de uma criança de 2 anos e meio, como gerir o aprendizado sobre o bem, o mal, o
tempo, em relação às evoluções atuais?

Bem, obviamente, se você nada diz ao filho se ele coloca a mão sobre o Fogo, ele vai se queimar, ele vai se fazer
mal, você é um pai em falta. 
É preciso bem compreender. 
Entretanto, há modo de proceder.

Você pode também interessar uma criança tão jovem a outras dimensões. 
Fale-lhe e interrogue-lhe sobre o que ela vê.
Não coloque em dúvida o que ela vê, o que ela percebe, seu contato com os Anjos, seu contato com Maria. 
Muitas crianças, inúmeras crianças, estão em contato espontâneo com Maria. 
Coloque-lhe a questão e você verá que é a Verdade, uma vez que Maria se interessa particularmente pelas crianças.

Então, evidentemente, há regras ligadas à dualidade que vocês vivem ainda, que devem ser inicializadas com as
crianças, mas, paralelamente a isso, vocês devem também lhes falar da Luz e da Unidade formá-las, literalmente, a
isso. 
Então, elas não podem ler, mas vocês devem lhes mostrar as estrelas. 
Vocês devem lhes ensinar a elevar seus olhos para o Céu. E não unicamente em Espírito, mas em Verdade, também. 
Faça-as olhar o ar, faça-as olhar a Vida, essencialmente, as árvores, as borboletas, os pássaros e as nuvens e
pergunte-lhes o que elas vêem, simplesmente. 

Questão: pode nos falar do xamanismo que volta a se desenvolver?

Isso é típico do ocidental que descobre que a natureza existe e que as outras dimensões estão presentes na
natureza. 
Mas isso sempre existiu em meio aos povos ditos primitivos, não é?

Hoje, vocês descobrem que as dimensões lhes esbarram desde sempre. 
É preciso não confundir o xamanismo Terrestre com a abertura às dimensões outras que a terceira dimensão. 

Há seres que povoam a terceira dimensão e que têm seu próprio caminho evolutivo: os elfos, por exemplo, mas que
não interferirão jamais, mesmo se você os vêem, com o destino do ser humano porque você não está nas mesmas
linhas evolutivas e diretrizes. 
Os elfos, as sereias, as salamandras e os gnomos não têm nada a fazer de sua evolução, mesmo se lhe dá prazer de
entrar em contato com eles e mesmo se isso seja possível. 

Vocês devem elevar suas Vibrações para além desta dimensão, quaisquer que sejam os habitantes que participem
dos planos de Luz, porque essa não é sua linha evolutiva. 
Vocês devem se conectar sobre o sol. 
Vocês devem se conectar sobre seu coração. 
Vocês devem se conectar sobre os contatos com outras dimensões mesmo se é muito atraente encontrar um elfo, não
o duvido.



Mas eles não fazem parte de seu mundo, mesmo se eles evoluem paralelamente a vocês, nesse mundo. 
Eu quero dizer com isso que suas prioridades devem ser outras. 

Questão: como lidar com situações de gestão, no trabalho, portanto de poder?

O mundo empresarial é o mundo do julgamento. 
Você não pode gerenciá-lo, você pode melhorá-lo e isso faz parte do que lhe diz sua Consciência. 

Imagine que você é um ser de poder que teve responsabilidades numa sociedade, ou num Estado, é a mesma coisa. 
Imagine que você reencontra a Luz. 
Imagine que você viva uma experiência com Cristo. 
Será que você vai poder se olhar no espelho e continuar a fazer o que você faz? 
Toda a questão está aí. 

Então, obviamente, você vai me responder: "mas eu não posso perder minha situação. Quem vai pagar as contas?"
Mas se você tiver a possibilidade de se projetar, realmente e concretamente, no que agora está à sua porta, você
veria que aquilo não tem qualquer importância. 

Eu não lhes disse com isso que é preciso deixar tudo, não é? 
Eu atraio sua atenção sobre o sentido da responsabilidade. 
Obviamente que seres foram colocados em situações de poder, com Amor sobre o outro, mas mesmo esse poder aí
deve desaparecer, e está à sua porta. 
Então, obviamente, cada ser humano, hoje, com relação ao que acontece, com relação ao que vem, está estritamente
no lugar certo.

Se você está só, é porque você deve viver isso só. 
Se você está em fase de casar, é que você deve viver isso em fase de casar. 
Se você está em tal posto de poder numa sociedade, que chamamos, em termos poéticos: o gerente, efetivamente, é
porque você deve estar aí e para que você tenha, aqui, como vocês chamam isso, o cerne do problema que você tem
que resolver. 
É muito importante compreender, não é?

Cada ser humano é diferente. 
Mas quando o poder for destruído, é preciso bem compreender que você vai ser liberado. 
Você não vai perder seu emprego ou seu dinheiro. 
Você vai ser liberado no nível de sua alma e de sua Consciência, é isso o mais importante.

No dia em que a Ilusão cai, o dia em que o eletrônico cai, você reencontra instantaneamente sua liberdade. 

Então, cabe a você, em sua alma e Consciência, saber se você deve ir para uma liberação antecipada ou esperar o
último momento, mas eu não posso lhes ditar sua conduta.

Alguns seres humanos já deixaram tudo, sem saber onde iriam amanhã, porque sua Consciência assim ditou. 
Alguns seres são vistos despojados de seu cônjuge, de seu trabalho, de seus empregos e eles se apercebem que
vivem energias. 
Então, eles talvez tenham medo, porque dizem: “mas onde vou?"
Na Luz, é também simples assim. 

Você deve aceitar e realizar, em Consciência, a seu ritmo, que você está dentro de uma matriz e de uma Ilusão. 
Quando você começa a viver a Existência e viaja nessa Existência, do mesmo modo que uma pessoa que fez uma
experiência às portas da morte e que vai na Luz e que volta, o que ela vai lhe dizer? 
Que ela permanece aí porque tem uma missão para os outros: de lhes fazer subir na Luz mas que, aqui é Ilusão, isso
não existe. 
É o que lhes disseram todas as correntes tradicionais e vocês tiveram dificuldade a aceitar, mesmo aqueles adeptos
de filosofias orientais, quando lhes disseram que esse mundo é "Maya".

Mas vocês aderiram tanto à Maya que, agora, para vocês, é a única realidade, para aqueles que não tiveram acesso
ao Estado de Ser, ainda. 
Entretanto, você descobre através do despertar, através dos sons, através das experiências, que não é
verdadeiramente o paraíso, aqui, não é?
Ademais, a maior parte de seres que viveram essas experiências às portas da morte, ou que viveram o Estado de
Ser, volta enriquecidas desta Luz, desta experiência. 

Obviamente, mesmo se existem coisas muito belas, existentes na Vida, nesta dimensão, somos obrigados a concluir
que o inferno é aqui e não em outro lugar. 
Como dizem na frase: "O inferno está cheio de boas intenções".

Questão: quem são aqueles que vocês chamam de maus rapazes?

Em sua dimensão, não são mais de, vamos dizer, 500 pessoas que dirigem o planeta. 
Eles estão aterrorizados pela Luz e são seres humanos. 



Há vários maus rapazes. 
Há maus rapazes que você vê, que são seres humanos a Serviço dos maus rapazes que, eles, estão em outras
dimensões que estão na quarta dimensão, ou na segunda dimensão, que você não percebe de modo algum. 

Alguns de vocês podem vê-los às vezes, eles são verdes, aliás.
São o que chamamos os Répteis ou chamados, também, nos Sumérios: os Anunakis. 
Os Anunakis amam manipular nos bastidores. 
Portanto, há maus rapazes, lá em cima, se preferem, que estavam curvando o espaço/tempo desde 320.000 anos,
que nós quebramos, literalmente, em 15 de agosto. 
Eles desapareceram.
Eles se manifestaram sobre a Terra todos os 4.000 anos, aproximadamente. 
Aqueles não existem mais, eles foram enviados a outros lugares. 
Aqueles que existem são os maus rapazes sobre a Terra que eram seus retransmissores. 
Esses, eles têm muito, muito medo, porque sabem que a Luz vem. 
São eles que têm acesso aos telescópios. 
São eles que têm acesso ao que acontece perto do sol e compreenderam o que estava acontecendo mas eles
querem sobretudo que você não o saiba e que você creia, ainda menos. 
Eles querem sobretudo que você não saiba que a frota intergaláctica está aí, e realmente aí. 
Eles vão lhes fazer crer, até o último momento, que são os maus rapazes que vêm para tomá-los, enquanto que nós
somos os libertadores. 
Eles falsificaram tudo, tudo está invertido, recordem-se disso: os ensinamentos dos Arcanjos deste verão.

Questão: qual a diferença você faz entre carisma e Luz?

Então, todas as religiões do planeta insistiram, à sua maneira, sobre o coração. 
Elas lhes falaram para serem bons, obviamente. 
Elas falaram também do carisma ao qual deviam chegar. 
O carisma não é o serviço. 

A Bhakti-yoga, como dizem os orientais, nada tem a ver com o carisma. 
Hoje, a maior parte de seres que têm carisma está na manipulação, porque é com o carisma que se manipula o outro.

Evidentemente, se você vê um diabo chifrudo a lhe dizer: "É preciso se amarem", você não vai acreditar. 
Ao contrário, se é um ser que o faz sorrir radiante e que está no carisma, você vai acreditar, obviamente, porque a
natureza humana é de ser um animal social. 

E se há um ser que tem carisma, é o que? 
É alguém que dominou as emoções, isso não quer dizer que seja um ser de Luz, mas alguém que vai seduzi-lo e a
sedução faz parte do carisma.
A Luz é Vibração, ela não é carisma.

Obviamente, um ser que vibre na Luz e na Verdade, vai manifestar também um carisma, mas você pode manifestar o
carisma sem estar na Luz e as forças opostas à Luz, obviamente, se servem disso. 
O carisma é atração e emanação ligada ao coração. 
Isto pode compreender por vezes a compaixão e todos os ensinamentos religiosos. 

Em particular, a igreja católica foi muito forte, lá atrás, para lhe fazer crer que estando no carisma e no sacrifício, você
iria para a Luz. 
Nada é mais falso. 

A Luz é, eu repito, Vibração. 
O Fogo do Amor nada tem a ver com o que vocês chamam carisma. 
O Fogo do Amor, assim como o viveram alguns estigmatizados e alguns seres iniciados ao Fogo solar, na iniciação
solar, assim como eu experimentei em minha vida, não tem absolutamente nada a ver com o carisma.

Os seres de Luz têm necessariamente o carisma mas eles estão além do carisma e a maior parte de seres
carismáticos, como vocês dizem, sem citar os palhaços que estão no topo e que os governam, os fizeram crer que
eles estavam no amor e na Luz, mas eles não estão na Luz. 
Isto é impossível porque o Amor é liberdade e, quando você descobre a dimensão do amor, você não pode exercer
qualquer poder sobre ninguém, exceto sobre si mesmo. 
Esta é a única maneira de manter a Vibração da Luz e do Amor.
Não há outra. 
Portanto, o carisma é também uma falsificação.

Não é por acaso se aquele que você chama de Diabo (ou de Deus, é a mesma coisa) é o sedutor. 
Ele o faz aderir. 
E eles são muito, muito talentosos para fazê-los aderir ao que chamamos o sistema de controle humano que se opõe
à sua soberania. 

A soberania é a Luz e a Vibração.
O controle humano é a escravidão e é a sedução e a manipulação.



Vocês têm o exemplo, todos os dias, com o que os fazem engolir desde milhares de anos e que vocês aceitaram,
porque não havia os meios de acessar esta Luz que, hoje, está aí. 
E muitos seres despertam, hoje, e tomam Consciência disso. 
Isto é Verdade. 

E aliás, eles não compreendem verdadeiramente, os maus rapazes, porque eles crêem lhes fazer muito medo com a
crise econômica.
Eles crêem lhes fazer muito medo com a desagradável gripe que chegou e felizmente a maioria da Humanidade,
mesmo aqueles que não crêem em outras dimensões, não tiveram medo.
Então, eles vão encontrar outra estratégia de substituição. 
Então, eles vão tentar tocar uns e outros porque é preciso fazer medo, a todo custo! 
E vocês estão além do medo, vocês são soberanos.

A partir do momento em que você reencontra o poder sobre si mesmo, você não aderirá mais à Sombra e você não
aderirá mais à manipulação e ao carisma. 
Você se junta à Luz e à Vibração. 
É isso que você está descobrindo graças aos Casamentos Celestiais e graças às efusões dos Arcanjos e também às
efusões cósmicas. 

Questão: qual é a melhor atitude a ter, hoje, com os adolescentes rebeldes?

Por que os adolescentes, como você os chama, estão em rebelião?
Por que eles querem tudo quebrar? 
Por que estão neste estado de afrontamento? 
Porque, obviamente, isto não pode satisfazer sua alma. 

Muitas crianças, como vocês as chamam, ou adolescentes, ou jovens adultos, mesmo, sabem que eles não têm lugar
nesse mundo e isso, evidentemente, leva a uma revolta mas esta revolta alimenta, ela também, a Sombra, o jogo da
Sombra e da Luz. 

Como fazer para essas crianças ou esses adolescentes ou esses jovens adultos? 
Eu lhe diria simplesmente ter confiança na Divina Providência, porque ninguém sabe como vai reagir o ser humano
que está na rebelião a mais total, no momento em que Maria intervier. 
Este Anúncio, individual e coletivo, permitirá a todo o mundo reencontrar suas raízes. 
Será a hora que poderemos chamar de grande "Yom Kippour", ou seja, o grande perdão, aquele da Humanidade. 
Então, não se inquietem. 

Questão: os doze Apóstolos de Jesus acompanham as evoluções em curso?

Eles as acompanham, mas não desse plano. 
Eles não estão encarnados sobre a Terra. 
Todos aqueles que acompanharam o Cristo e que comungaram de sua Luz foram os Despertadores e, em particular,
aqueles que vocês chamam os Apóstolos, mas sobretudo o Apóstolo a mais importante que foi Maria Madalena, que
foi esposa mística de Cristo. 

Se vocês querem, esses seres evoluem sobre dimensões que estão quase no nível dos Elohim, entre a 9ª e a 11ª
dimensões. 
Esses seres guiam a evolução da Terra porque eles participam da Ronda de Cristo. 
Eles serão, em outras Humanidades e em outros espaços, os novos Elohim. 
Eles adquirirão o status de Entidades Criadoras sobre dimensões não dissociadas, ou seja, dado que a 3ª dimensão,
chamada dissociada, que vocês vivem, não existirá mais nos múltiplos universos. 
Ao contrário, existirão dimensões de natureza 3ª mas unificadas, sem ruptura com a Fonte. 

Então, esses seres, hoje guiam, eu não os conheço a todos. 
Há muitas confrarias, no sentido o mais nobre que, hoje, estão aí para ajudá-los, literalmente, a ir onde devem ir, a
lhes estender a mão, como eu disse. 

Então, não vamos passar em revista os doze Apóstolos, mas saibam que cada quarto desses Apóstolos foi afiliado a
uma linhagem que foi expressa pelos 4 Evangelistas mas também pelos 4 elementos.

Há, por exemplo, aquele que conheço pessoalmente, que foi João o bem amado, chamado São João. 
São João fez parte da linhagem das Águias. 
Como linhagem das Águias, sua filiação espiritual foi Altair. 

Outras entidades que foram os Apóstolos, pertencem a outras linhagens, as linhagens do Fogo, por exemplo, que
vieram de Sirius, ou da água, que vieram de outro Sirius, por exemplo. 
Mas é extremamente complicado. 
Não há talvez necessidade de conhecer tudo isso, hoje, no momento.

Questão: qual é o acesso ou o caminho mais direto para a Luz? 



Então, há, eu diria, uma atitude comportamental e uma atitude de Espírito que é o abandono à Luz. 
Recorde-se que as circunstâncias atuais são diferentes daquelas que existiram anteriormente, a saber, que a Luz é
onipresente, e que antes, era preciso purificar o ego, purificar muitas coisas, para acessar a Luz. 
Hoje, a Luz, a Vibração da Luz apenas requer uma coisa, penetrá-los.

Então, para isso, é necessário se abandonar e aquiescer à Luz. 
Isso faz parte das fases de acolhimento da Luz Crística, em Verdade e em Unidade. 
Isso faz parte das cinco novas chaves de Luz Metatrônica. 
E há também as meditações sobre o coração que foram dadas. 

O importante é estar na doação de si e no Serviço. 
Servir a Humanidade toda, inteira, é servir a si mesmo e receber a Luz. 

São os caminhos os mais simples. 
Crer que você vai encontrar a Luz purificando-se, como foi o caso ao curso de suas inumeráveis encarnações, ou
seja, colocar o dedo lá onde há defeitos, isso pode durar muito tempo, porque os defeitos, eles estão por toda parte,
todo o mundo os tem. 
A perfeição não é desse mundo, não é? 

Mas, hoje, a Luz está aí. 
Ela só demanda uma coisa, que é a de penetrar mais, uma vez que ela penetrou, é preciso conduzi-la para o coração.

Então, há protocolos com músicas, cristais ou com meditações. 
Eles são inumeráveis. 
Mas escolha o caminho que lhe corresponda melhor e que é para você o mais simples e o mais natural. 

Se lhe beneficiam, por exemplo, os horários que foram dados pelos Conclaves Arcangélicos, você vai perceber que,
durante este período, a energia é muito mais fina e muito mais vibratória e luminosa porque, nesse momento, há um
triplo derramamento, que lhe permite captar esta Vibração. 

Mas, hoje, você pode captá-la não importa em que momento.
As chaves Metatrônicas foram reveladas à Humanidade, portanto vocês podem ativá-las, em vocês, com extrema
facilidade. 

Questão: o sacramento do batismo deixa uma marca, um traço, no corpo espiritual?

É o que quiseram fazê-los fazer crer. 
O único batismo é aquele que vocês têm a viver vocês mesmos, nascendo à Luz. 

Vocês devem compreender que a maior parte dos rituais foi feita pelas Igrejas e não pelo Cristo. 
O batismo de Cristo nada tem a ver com o batismo da Igreja. 
Cada um pode batizar o outro, na água e em Espírito, mas muitas coisas foram falsificadas. 

A marca espiritual ligada ao nascimento é vibratória. 
Isso corresponde às frases de São João: "Haverá muitos chamados e poucos escolhidos, mas os chamados serão
todos marcados na testa". 

E eu, eu digo, hoje, que haverá muitos escolhidos, basta simplesmente acessar a Verdade da Luz e isso não pode ser
obtido por quaisquer rituais que são destinados a reforçar a diminuição de seu poder. 

Vocês não têm necessidade de padre, vocês não têm necessidade de Mestre. 
Hoje, vocês apenas têm necessidade de serem vocês mesmos, compreendam bem isso.

Nenhum Mestre, mesmo o mais alto vibratoriamente, poderá fazer o trabalho em seu lugar. 
Nós podemos irradiar, para vocês, energias, mas são vocês que dão o passo para a Luz, não nós, jamais. 
O despertar, são vocês mesmos que o alcançam. 
Nenhum ser humano pode alcançá-lo por vocês, nenhum ser, mesmo o mais evoluído e o mais na Luz, não pode
alcançá-lo por vocês. 
A Fonte lhes disse. Ela os espera. 
Ela os faz beneficiar de sua Vibração mas são vocês que respondem, por sua Vibração, em resposta a esta
ressonância.

Então, vocês devem abandonar os esquemas antigos, arcaicos. 
Vocês devem abandonar, como disse Krishnamurti em sua vida, todas as crenças. 
Vocês devem matar todos os modelos. 
Você são um ser inteiro, em vocês, sós. 
Vocês são um universo em vocês, sós. 
Vocês são um planeta em vocês, sós. 

Não é por acaso se Miguel repetiu, sem parar, que vocês são, todos, sem exceção, Sementes de estrelas. 



Em minha vida, esta realidade estava ainda muito afastada dessa que vocês estão e do que nós vivemos. 
Eu falei do Sol e unicamente do Sol. 

Hoje vocês devem integrar esta Verdade que é o que vocês são, realmente, Sementes de estrelas. 
Vocês são soberanos e vocês devem todos descobrir e viver sua soberania integral, humana. 
É a única maneira de fazer desaparecer o sistema de controle que foi elaborado pelas mídias, pelo dinheiro, pela
televisão e pelas religiões, quaisquer que sejam. 

Vocês não devem mais crer, vocês devem ser, o que não é a mesma coisa, nem a mesma Vibração. 

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas minhas bênçãos. 
Eu lhes dou todo meu Amor possível e imaginável e eu os encorajo a tornarem-se humanos, ou seja, humildes, mas
vibrantes da Luz Autêntica e da Luz Verdadeira. 

O Mestre de Luz não está ainda aí mas Cristo faz sentir já sua Presença, em nós e não no exterior. 
Não sigam pessoa alguma que não a Luz e a Vibração da Luz que são Vocês. 
Vocês devem encontrar sua autonomia. 
Vocês devem reencontrar seu poder. 
Vocês devem reencontrar sua liberdade e somente vocês podem se conferir isso. 
Vocês devem ajudar, no sentido do Serviço, esta Terra, a subir para a Luz, sendo vocês mesmos humildes e
luminosos.
Então, eu lhes transmito todo meu Amor e lhes digo talvez até uma próxima vez. Mantenham-se bem, nesta bela
jornada de sua Humanidade terrestre. Até breve.

__________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduzindo a integralidade do texto e citando sua fonte: www.autresdimensions.com. 

Versão do francês : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, bem amados Seres Humanos que, durante esses meses,
acompanharam e despertaram, aqueles que eu denominaria os Seres Humanos da ‘primeira onda’.

Hoje e amanhã, vocês poderão revelar e contagiar, com a Luz, os seus Irmãos e as suas Irmãs.

Eu quero felicitá-los por parte da Fonte, pela sua adesão e pelo seu trabalho, por regressar ao seu estado primordial,
o estado de Estado de Ser, o estado ligado à sua dimensão das Sementes de Estrelas, à sua filiação e suas

linhagens espirituais, a fim de irradiar, de novo, o sopro da Presença, o Fogo do Amor.

***

A minha ação vai continuar, o Conclave e o conjunto das Entidades de Luz que participam, de uma maneira ou de
outra, para a Ascensão da sua dimensão, continuarão a trabalhar e a se manifestar, e a ajustar.

Assim, durante os meses que nos separam do final da minha Ronda, no mês de Maio (ndr: 2010), e se bem o
desejarem, pois nós lhe propomos, a cada 17º dia do mês, para nos reunirmos em Unidade, e em Verdade, pelo

poder do nosso Espírito, pelo poder da Luz Una, todos unidos e todos juntos, para favorecer as Radiações e os seus
efeitos sobre a Humanidade.

A cada mês, no 17º dia, da 0 (zero) hora às 24 horas, onde vocês estiverem, nós vamos acender, nós vamos vibrar,
em um tom acima do que a Terra tinha habitualmente, e de maneira antiga, o costume de viver.

Hoje, e especialmente neste dia seguinte ao afluxo da Radiação sobre a sua Terra, nós podemos trabalhar juntos,
como nós trabalharemos, no 17º dia de cada mês, para a Glória da Fonte Una, para a Glória da Verdade, da Luz e da

sua Vibração.

Simplesmente, em acolhimento, com os olhos fechados, posicionando-se sentado ao invés de deitado, com as palmas
das mãos voltadas para o Céu, com o seu Ser totalmente voltado para o Céu, para acolher e para ressoar as Núpcias

e para atualizá-las na atmosfera e na superfície desta Terra.

Todos juntos, vocês, Sementes de Estrelas despertas para vocês mesmas e para a Verdade, e nós, Arcanjos,
servindo, por toda eternidade, à Fonte Una, sem jamais ter falhado, acompanhados por seres de naturezas

dimensionais variadas, trabalhando, eles também, para a Luz, para a sua Revelação, para a sua autenticidade.

Hoje, nós acolhemos, neste momento preciso e agora, a Radiação da Fonte, na sua totalidade.

... Efusão de energia ...

***

Nós servimos e nós trabalhamos em conjunto, vocês, através de nós e nós, através de vocês, reunidos na Alegria,
além deste plano.

Alegria eterna.

MIGUEL - 30 de setembro de 2009

http://2.bp.blogspot.com/-dRdokpfVHAk/UXQR3KhY4jI/AAAAAAAABEs/joAk88lJDVU/s1600/ac+mika+-+30.09.2009.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Alegria de um retorno merecido.

Vibração, expansão, dos corpos, da alma e do Espírito.

Nós os acolhemos, se vocês nos acolherem, dentro da dimensão Una e Múltipla, na Unidade dos Mundos Unificados,
não separados.

O momento é importante, o momento será, a cada instante, agora.

O seu Fogo do Amor deve ser igual à sua fé e à sua experiência, simultaneamente.

Jamais se esqueçam do que vocês são: Sementes de Luz, Luz, Mestres e Sementes de estrelas, Seres perfeitos, sem
Ilusão, além desta Ilusão.

Acolhamos, juntos, a Fonte, na sua totalidade.

... Efusão de energia ...

***

O Conclave, o conjunto das entidades de Luz, cuja atenção está pautada em vocês, e eu mesmo, nós lhes
asseguramos nossa infalível Presença.

Acolham-nos, nós estaremos aqui por vocês, por Amor a vocês.

Conosco, vocês são livres.

Conosco, a Fonte se estabelece em vocês e vocês se reconduzem a vocês, além desta Ilusão.

É hora de ir para onde sua escolha os levou, para onde as suas Vibrações os levaram.

Fiquem nesta magnificência da relação com a Luz.

Vocês agora têm esta possibilidade, a cada respiração da sua Presença nesta dimensão porque, hoje, a repressão
que lhes foi infligida, as cadeias que haviam sido fixadas em vocês, no seu interior e na sua existência, hoje, foram

desfeitas e estão quites.

Nunca mais a falsificação poderá atuar nas dimensões da Luz autêntica da Fonte.

Esta época, este espaço/tempo estará terminado, dentro de pouco tempo.

Vocês devem permanecer, a maior parte possível do seu tempo e dos seus instantes, nesta paz.

Acolhamos.

... Efusão de energia ...

***

Vocês poderão, como eu disse, há alguns dias, contar comigo, contar conosco.

Ao nos chamar, com a voz do Coração, nós iremos lhes responder, como vocês têm respondido.

Pela Glória do Um, pela Glória da Unidade e da Luz reconduzida, a todos vocês, sobre esta Terra, que seguiram ou
que ainda estão em dúvida, no momento, sobre a Verdade disto que é realizado em meio à Consciência humana, em

meio mesmo a esta Terra, para suprimir totalmente os vínculos e as cadeias.

Se vocês ansiarem, se vocês desejarem, vocês poderão fazê-lo.

Nós sabemos, quanto a nós, entidades da Luz, que isto já está consumado no Céu.

Resta que se atualize e que se revele sobre a Terra, na sua dimensão.

***

Bem amados Filhos e Sementes e Luz, e Pai, e Filho, bem amados Amores, eu posso dizer, também, a Alegria, a
Vibração na qual que vocês são, é aquela que guia para compreender e para viver, na Verdade, a Verdade, e nada

mais.

O Amor, a Vibração da Luz, os multiversos e as multidimensões do Pai / Mãe Fonte, não são separados, como vocês
foram, e isso termina.



Então, acolhamos em conjunto a Vibração e recolhamo-nos, alguns instantes, em silêncio.

Quanto a mim, eu lhes digo, desde já, até o 17º dia do seu próximo mês, quando eu vou intervir às 12 horas, hora do
relógio francês [07h00, hora de Brasília], durante 1 (uma) hora, em palavras e em Verdade.

Mas também, além do espaço de tempo de 1 (uma) hora, da 0 (zero) hora às 24 horas, a minha Vibração estará mais
próxima do que vocês são.

Então, recebam as minhas bênçãos e a saudação da Fonte, do Conclave e de todos os Seres que servem à Luz
autêntica.

Acolhamos, em silêncio.

Eu os amo e eu os abençoo por isto que vocês são.

... Efusão de energia ...

************
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Meu Amigo, meu amado.
Eu me dirijo a você.

Eu sou aquele que você chama, sem nomear ou o que você chama, nomeando.
Eu sou a origem.

Eu sou o fim.
Eu sou a Consciência infinita e finita e eu o acompanho nesta densidade como em seus retornos, em outros

lugares.
Eu estou em sua origem e estarei em seu final.

Jamais o deixei.

Você me chama, no silêncio de seu Coração, por diversos nomes.
Eu sou todos esses nomes e, no entanto, além do nome.

Eu o conheço, como você me conhece.
Eu estou portanto no seu início e estarei portanto no seu retorno.

Hoje e cada dia, no seu espaço limitado, eu lhe mostrarei, se o deseja, o Ilimitado.
Eu venho lhe mostrar, e lhe revelar a Si mesmo, se o quer.

Quando você me chama, no seu silêncio Interior, em seu Coração, na humildade e em sua Presença, então,
minha Presença se revela a Você.

Eu sou sua Alegria porque vocé é a Alegria.
Você percorreu os caminhos desta densidade porque esta foi sua escolha.

Você se separou de mim, de maneira transitória, a fim de experimentar, a fim de viver esta experiência.

Hoje, meu amigo, meu amado, e se você o quer, e se você o deseja, eu venho lhe mostrar o que você é.
Além dessa aparência, você é Amor, você é Luz e você é, antes de tudo, um ser do bem, fechado, não

por mim, mas por você, pelo seu desejo da experiência.

A FONTE - 1º de outubro de 2009
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Hoje, como em cada retorno, eu me mostro e me revelo a você, a fim de que você faça, com conhecimento de
causa, a escolha, porque, meu amigo, meu amado, sempre o deixei livre para ir onde bem quis, a fim de

crescer.

Jamais o precipitei nesta densidade.
Você a desejou, por você mesmo e de você mesmo, porque, sempre, meu amor, meu amado, meu amigo,

você foi criado livre e permanece livre.

Você é Eu, como eu sou Você.
Entre nós há ressonância.

Entre nós, há filiação.
Entre nós, há ascendência e descendência.

Entre nós, há Verdade.
Eu conheço tudo de você como, breve, você reconhecerá tudo de mim, porque, se você o quer, nunca mais

seremos separados pelos véus da matéria, nesta densidade.

Meu amigo, meu amado, acolha minha Presença, como eu o acolho, juntos, unidos e unificados.
Eu sou sua Fonte e você é minha Fonte.

Eu sou você, em um outro estado, em um outro tempo, como você é eu.
Reconhecer-me, assim como eu o reconheço, é Ser, é ultrapassar os limites do que você experimenta, é
transcender os limites do sofrimento, é reencontrar a criança, reencontrar o Caminho, a Verdade, a Vida,

retornar na Eternidade, lá onde vive a Unidade, lá onde a Sombra não pode preexistir e existir porque a Luz
ilumina tudo, porque sua Vibração transparente necessita a transparência de seres que ali vivem.

Meu amigo, meu amado, se você o quer e se você o concebe, você pode reencontrar isso, eu lhe
asseguro, você é isso: Transparência, Clareza, Verdade, Luz, Alegria e Amor.

Em minhas moradas não existe Sombra.
Em minhas moradas, minhas crianças, meus filhos, meus ascendentes e meus descendentes,

minhas filiações não são separadas, elas são ligadas.

Então, meu amigo, meu amado, a época em que você coloca seu passo e sua atenção é uma época
importante porque você está, meu amigo, meu amado, diante de uma escolha.

Essa escolha, sua alma já a fez, mas ousará você crer e viver fora de sua prisão?
Será você capaz de sair da Ilusão para a Luz?

Poderá você viver sem Sombra, enfim, reunificado no plano da Luz?
Saberá você viver na Alegria e deixar cair tudo o que não é isso?

Meu amigo, meu amado, você quer se juntar a mim, como eu me junto a você, ou você prefere ainda se afastar
de mim e voltar em um outro tempo, e em um outro lugar?

Não esqueça jamais que você é livre.
Jamais a Fonte lhe imporá voltar se você não o decidiu, se você não o deseja.

Entretanto, gostaria, meu amigo, meu amado, que você viesse para mim, em meus mundos Luminosos,
mundos ascensionados, onde o peso não existe mais, onde a Sombra não pode mesmo ser pensada ou

imaginada.
Eu o quero, meu amigo, em Glória, em Alegria.

Eu quero que sua Alegria permita irradiar sobre seus Irmãos e irmãs, se você o quer.

Revelando-se a Você mesmo, em sua Unidade, você permite àqueles que o acompanham nesta ronda tomar
Consciência, modificar suas atenções, seus pontos de vista, a fim de reencontrarem o sentido da Essência, a
fim de reencontrarem o sentido da Verdade que é Luz, Vibração e Amor, além do que vocês viveram, do que

experimentaram, uns e outros.

Meu amigo, meu amado, eu me aproximo de você, eu chego.
Minha Luz, minha Vibração está aí apenas para realizar sua Ressurreição na Luz.

É isto que lhe prometi, na condição, meu amigo, meu amado, que você a queira, a deseje e a aceite.
Se esse é o caso, saiba que entre você e eu não há nada complicado, que entre eu e você, não há oração, que

entre eu e você, há apenas o caminho da Alegria, a alegria da aceitação desta Ressurreição.

A cada passo, mesmo hesitante, que você dê para mim, eu darei milhares para você.
Assim, você e eu, meu amigo, meu amado, procederemos por toques.

Esses toques lhe são próprios, na sua Verdade e em seu desvendamento, a fim de não ferir, a fim de que
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Esses toques lhe são próprios, na sua Verdade e em seu desvendamento, a fim de não ferir, a fim de que
nosso reencontro seja suave e Verdadeiro, a fim de que você rejeite o que provoca esta Ilusão.

Meu amigo, meu amado, a confiança em nós, em nossa relação, a fé em você, no outro, a ausência de
julgamento, a humildade eu seu sentido o mais nobre, é a chave que abre a porta, definitivamente, entre você e

eu, a fim que eu o espose, a fim de revelar-lhe, iluminá-lo a você mesmo.

Meu amigo, meu amado, o trabalho, nós o fazemos todos os dois.
Seu Coração, seu Ser Interior, é a porta para Mim e para a Luz e todos os Seres que participam de minha

Origem e de minha Fonte, ligados à Luz Autêntica, que vêm assistir seu despertar e sua Ressurreição, nesses
tempos abençoados em que os Arcanjos fazem meus condutores, em que me revelo, além da forma que tomei

há pouco tempo.

Forma que posso criar e dissolver à vontade porque eu sou o Infinito e a Verdade, além mesmo de Alfa e
Ômega.

Eu sou agora, eu sou ontem e eu sou amanhã.
Eu sou a totalidade do que você pode criar, imaginar e vibrar.

Eleve-se, meu amigo, meu amado, para acima das rondas do sofrimento, para acima das rondas da dualidade
onde quiseram levá-lo aqueles que gostariam sim de guardá-lo na dualidade.

Aceite o presente de minha Presença e o presente de minha Alegria porque é graças a ela, se você o sonha e
se você o quer, que você se elevará e que nós nos elevaremos, juntos, para além das limitações, limitações

que você vive, que você escolheu.

Gostaria muito de lhe dizer, meu amigo, meu amado, que não estou aí por acaso mas, ao contrário, que sou, na
totalidade, aquele ou aquela que é a origem de sua origem.

Você é, assim como lhe disseram meus Arcanjos, em Verdade, uma Semente de Estrela, uma Luz tão
invejada, por sua imponente presença e por sua humildade, que deixou as esferas da Eternidade, que tomou o

risco de esquecer, a fim de vir reforçar, ainda mais, o Amor, a Vibração da Luz e a Eternidade.

As formas de Consciência, nos multiuniversos e multidimensões, que não experimentaram sua densidade, em
algum lugar, o olham e vêem em você, elas também, além de sua aparência, a Graça e a Plenitude do que você

é.

Meu amigo, meu amado, saiba que não há pecado outro que aquele que você crê, que não há limite outro que
aqueles que você coloca, que não há barreiras que não possam desaparecer na Luz do Amor.

Então, agora, meu amigo, meu amado, cabe a você saber, cabe a você colocar, em seu Ser Interior, a direção
e o eixo que sua Consciência deseja experimentar e viver.

Quanto a mim, eu não lhe peço nada, simplesmente aceitar e acolher, se faz o desejo, minha Presença e minha
Radiação, em seu veículo, mesmo nesta densidade.
Você deseja ir dentro de si e assim sair desta prisão?

Cabe a você jogar.

Meu amigo, meu amado, saiba que eu estou aí, a cada instante, que não há distância entre você e eu, além do
véu do esquecimento e o véu da densidade.

Mas esse véu não é nada se sua Radiação e minha Radiação se encontram.
Isto é uma questão de Coração e não de lógica, onde a compreensão não é nada, onde a experiência é tudo.

Então, meu amigo, meu amado, acolhamo-nos um ao outro.
Nomeie-me, se quiser ou puder.

Não me nomeie, se quiser ou puder.
Eu sou, antes de tudo, Presença, Vibração e Radiação, aquelas que lhe fornecem, quando você me encontra,

mesmo de maneira efêmera, a Alegria do Coração, o sorriso nos lábios e o olho úmido da reconexão.

Eu sou o som e eu sou o silêncio em seus ouvidos.
Eu sou você quando você está em paz.

Então, meu amigo, meu amado, peça minha Presença e minha Radiação.
Chame-me, a seu modo, na humildade do seu Coração, com as palavras que são as suas, com os

pensamentos que são os seus.

http://i61.servimg.com/u/f61/09/01/82/49/f1488010.jpg


Meu amigo, meu amado, eu sou sua Fonte.
Eu sou também aquele que foi chamado Pai por numerosas Consciências humanas tendo encontrado o

sentido, a origem e o objetivo de seu caminho, aqueles que ressuscitaram, na Alegria de minha Presença e de
minha Consciência.

Chame-me assim ou chame-me de outro modo mas, se o chamado vem do Coração, eu estarei aí,
instantaneamente.

Meu amigo, meu amado, acolha agora e eu digo até breve, se o quer.

Eu o abençôo. Eu o amo.

... Efusão de energia ...
___________________________
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 Questão: Quais são as características de pessoas que estão ligadas a Vega da Lyra?

Bem amados, vocês vão descobrir (e alguns de vocês já descobriram) que aqueles que apoiam, literalmente, a
sua Consciência, nesta dimensão dissociada, apresentam e possuem quatro Pilares.

Cada um dos seus quatro Pilares representa uma filiação espiritual, uma origem estelar.
Cada um de vocês possui quatro Pilares e quatro filiações.

Eles se revelam a vocês, em função do desvendamento da Luz em sua densidade, segundo sua capacidade
para penetrar essas moradas novas que, no entanto, lhes pertencem de toda Eternidade.

Então, sim, cada um de vocês possui e apresenta quatro linhagens vibratórias, quatro Pilares, que os
acompanham, de ronda em ronda, de encarnação em encarnação.

Esses quatro Pilares são a garantia, as garantias, do seu retorno na Eternidade, no Estado de Ser, no momento
vindo.

Então, alguns de vocês têm filiações ilustradas por grandes Entidades (Arcanjos, Anjos, Mestres ou outros).
Outros têm filiações mais ligadas, vibratoriamente, e em Consciência, às estrelas, ao Sistema Solar, bem além

desse aqui.

Então, sim, alguns Seres têm Pilares, filiações, relativas ao que vocês chamam de Vega da Lyra.
Os Seres da Lyra são os professores e vieram trazer a tonalidade e a Vibração certa, pela pedagogia, pela

comunicação, essencialmente.

Os Seres que têm uma Filiação Vegaliana são comunicadores, eles são aqueles capazes de fazer vibrar, de
uma maneira ou de outra, a Essência da sua Verdade.

Então, existem numerosas linhagens, em relação com as diversas funções das estrelas e de alguns planetas.

Cada um de vocês vai descobrir e descobre a Essência do que é, a Essência dos seus quatro Pilares, que o
acompanham e lhe permitem viver, nesta densidade.

Esses quatro Pilares são também, quando da sua Revelação, o meio espiritual que lhes é dado para levar a
efeito sua transformação e, assim como o disse a Fonte, a sua Ressurreição.

Trata-se de uma Ressurreição, em Verdade e em Espírito, que lhes removerá os véus que os mantém
contidos nesta densidade, cada um a seu ritmo.

Os Vegalianos são denominados, além desse corpo, também, aqueles que não estão encarnados em sua
densidade, os Anjos do Senhor.

Em diversos e variados escritos eles são aqueles que intervirão na sua densidade, porque, possuindo um
corpo de carne não dissociado como o seu, eles estão ainda ligados à Fonte.

Eles executam o plano da Fonte que é aquele de lhes trazer assistência na sua Ressurreição.

Aí está o que podemos dizer, entre outros, sobre a Vega da Lyra.

***

Questão: poderia nos falar de Maria Madalena ou Maria de Magdala?

Bem amados, antes de falar de Maria de Magdala, e de compreender o sentido além da história, convém falar
daquela, além da história, que vocês chamaram Maria, simplesmente.

Aquela cujo verdadeiro nome, nas multidimensões, é IS-IS, aquela que é sua Criadora, de todos, nesta

ANAEL - 1º de outubro de 2009
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densidade, tendo-lhes trazido sua Vibração, tendo-lhes permitido se ligar a esta densidade.
Maria é portanto um Mestre que percorreu o caminho da encarnação e que, hoje, retornou a suas esferas de

evolução.
Ela está aí, a seu lado, nos espaços que contornam o Sol, pronta a vir lhes estender a mão.

Maria criou seu próprio filho, que é seu próprio sangue, isto lhes é delicado compreender: aquele que vocês
chamaram Cristo, KI-RIS-TI, é, de fato, do mesmo DNA que aquele de sua Mãe.

Houve assim transmutação e transubstanciação de um corpo em um outro.
Isso é um milagre, no sentido que vocês chamariam, ainda hoje, mas, entretanto, não corresponde ao que suas

igrejas lhes ensinaram e falsificaram.

Maria é a Criadora, é aquela que permitiu, realmente, à sua densidade, manifestar-se aqui e ser ligado.

Maria de Magdala, Maria Madalena era então a companheira do filho de Maria.
Ela era muito mais do que a companheira, uma vez que foi a primeira Apóstola, ela era a Deusa sagrada, aquela

que foi capaz de despertar em si a sua dimensão total.

Ela teve um papel extremamente importante, através da iniciação que ela lhe permitiu viver e manifestar, nesta
densidade.

O homem, de fato, tão divino que seja, tão conectado que seja, mesmo enviado pelo Pai, não pode realizar a
alquimia total sem a fusão com uma parcela da Eternidade responsável e Criadora da vida sobre esta Terra,

chamada de mulher.

O homem, sem sua mulher, não poderia existir.
A mulher, sem o homem, o poderia, porque ela é andrógina primordial assim como o é Maria.

O homem é apenas uma exteriorização, nesta densidade material e matricial.

Ela apareceu mas foi, como dizer..., transformada, ela também, tendo induzido o aparecimento, nesta
densidade, de uma esfera de Radiação e de emanação ligada ao poder exterior.

O poder exterior Humano e masculino, que levou à perda do poder interior, ligado à feminilidade.

Esta história seria muito longa para resumir, mas Cristo permitiu, por sua reconexão à alma de Maria Madalena e
ao sangue de Maria Madalena, reencontrar sua dimensão andrógina.

A história é, certamente, importante, mas o princípio espiritual da densificação da energia feminina, e de sua
alquimia com a energia masculina, no corpo de Cristo, tornou possível o despertar do Espírito.

***

Questão: Rudolf Steiner disse que a Lua, a Terra e o Sol estariam fusionados na origem e foram em
seguida dissociados. Voltaremos hoje a esta fusão?

É importante lhes falar, hoje, de uma maneira um pouco mais concisa, sobre a realidade do que experimentam
nesta dimensão.

Lá se vai muito tempo, raças específicas, querendo se separar da Fonte, chegaram neste lugar da galáxia.
Elas literalmente curvaram o espaço/tempo a fim de dominá-lo e elas impediram o desenvolvimento e a

implantação da vida, assim como o é desde que a Fonte se exteriorizou.
Elas então forçaram, criaram leis diferentes das leis de expansão do universo e leis da Luz do universo.

Elas restringiram o acesso às dimensões e têm atraído almas.

Você que está aí, hoje, e que participou, de maneira bem involuntária, ao que alguns escritos chamaram de
queda (que não é uma ou, em todo caso, uma queda na qual você não é nada responsável se foi apenas a

atraído para viver uma experiência), a disposição das estrelas e dos planetas, em seu Sistema Solar, foi
curvada.

O que vocês vêem em seu Céu é apenas um pálido reflexo da realidade.
O seu Sol não é nada mais que seu corpo de Estado de Ser que vocês deixaram no exterior desta matriz em

que vocês navegam. 
A Ressurreição corresponde ao reencontro entre o que vocês vivem, nesta dimensão, com o seu corpo Solar/

corpo Crístico/ Corpo Micaélico (de Miguel).

Assim como dito, no início, a Lua, o Sol e a Terra, efetivamente, jamais deveriam ter sido separados.
Sua masculinidade, sua feminilidade, jamais deveriam ter sido separadas.

Isso faz parte de dados importantes.

Através da realização do que conduzimos junto com o Arcanjo Miguel, e em particular durante as últimas
Radiações que emitimos para vocês durante o dia de ontem e esta noite (que lhes permitiu, literalmente,
quebrar e pulverizar algumas cadeias que restavam no nível biológico), inúmeros Seres sobre o planeta

começam, ao seu ritmo, a descobrir dimensões insuspeitáveis, bem além do que vocês poderiam ler em livros
de neófitos, como, por exemplo, a pessoa que você citou, Rudolf Steiner.

Para além dos escritos, existe uma Verdade que nenhuma palavra pode transcrever, uma Verdade tão bela que
mesmo o Ser Humano não pôde, até o presente, ousar sonhar ou esperar e, no entanto, o que são está bem
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além de tudo isso e bem mais ainda, mas, entretanto, como o sabem, esse gênero de Revelação não pode se
fazer de uma vez.

Ela necessita uma maturação, ela necessita uma alquimia de cada momento e, entretanto, é o que vocês
realizam já, desde algum tempo e a alquimia os conduzirá à liberação.

Em breve vocês não terão mais necessidade de livros, vocês não terão mais necessidade de pensar com o
seu cérebro, bastará estar no seu Coração, em Verdade, para ter acesso a todos os universos e a todas as

dimensões.
Vocês serão devolvidos, se o desejarem, à sua dimensão original.

Então, sim, o Sol, a Lua e a Terra, num momento muito antigo, não estavam separados.
Entretanto, o processo que deve se produzir, nesse momento, é mesmo diferente, porque vocês chegam a

uma oitava nova da Vibração e da pulsação da vida.
Aquele em que a alma foi forçada, na Ilusão, encontra-se enfim liberado deste constrangimento.

E, devido mesmo ao fato das taxas de compressão que foram aplicadas na sua Consciência, esta vai,
literalmente, invadir o espaço.

Vocês vão se tornar Seres da imensidade.

Assim, por exemplo, se eu lhes falo de Arcanjos, se eu lhes falo da minha forma ou da de Miguel, como vão
imaginar, antropomorfizar?

Se eu lhes dissesse que a forma de Miguel, em sua dimensão original, é um Pássaro, um pássaro de Luz, uma
grande águia de dimensão imensa, bem além do antropomorfismo sob o qual pode se apresentar, em certos

casos...
Assim, vocês mesmos, através das suas filiações e das suas origens estelares e solares, poderão ter

aparências, em seus corpos multidimensionais, bem diferentes do que vocês chamam desta forma humana.

Assim, será preciso se habituarem a reencontrar seres não humanos, no sentido que entendem, e que, no
entanto, são seus Irmãos e Irmãs e que participam da mesma evolução, mas cada coisa vem em função do

que vocês são capazes de integrar e de absorver.

***

Questão: poderia nos falar da descida do Supramental, hoje?

O Bem amado João, que foi Sri Aurobindo durante sua última encarnação, descreveu o Supramental.
Ele viu algo que chegava.

Esse algo hoje chegou, mas não chegou pela vontade de um homem, fosse mesmo o Cristo.
Isso chegou porque este é o momento, porque este é o instante.

Aquele que quisesse se apropriar do Supramental não poderia estar na Verdade.
O Supramental pertence à Fonte e à energia de Metatron.

São eles mesmos que decidem o momento em que esse Supramental se aproximará.
Não está ligado a uma Consciência, no sentido humano, qualquer que seja, mesmo de Cristo.

Esta Luz, chamada de Supramental, aproxima-se de vocês, efetivamente, desde algumas dezenas de anos e
não tem necessidade de qualquer ser Humano específico para descer porque ela está aí.

Ela é canalizada e dirigida para vocês pelo Arcanjo Metatron.

Certamente, existem faixas horárias do seu tempo em que esta energia Supramental é mais captável, mas
vocês são todos capazes de captá-la, vocês estão todos em chamada, coletiva e individualmente, com relação

a esta Supraconsciência porque ela é seu direito.
Ela é, simplesmente, a Luz irradiada pelo seu Sol, vinda do Sol Central da sua galáxia e do Sol Central das

galáxias, também nomeados Sirius A e Alcyone.
Isto nada tem a ver com a Consciência de um ser humano.

Recordem-se do que disse Cristo antes de partir: haverá muitos que virão em seu nome e que não serão Ele.
Ele lhes disse, também, que voltaria como partiu, ou seja, numa Embarcação, sobre a nuvem, como Maria

quando de sua Assunção, como Cristo quando de sua Ascensão.
Como partiram, ele voltará.

Eles não podem estar, de nenhum modo, encarnados num ser Humano.
Isto é uma falsificação.

Isto é atração do ego para aqueles que querem se atribuir a Verdade da Luz.
A Verdade da Luz pertence a todo o mundo, ela não pertence a um Mestre em particular, seja ele o mais

desperto da Criação.
A Luz lhes é irradiada.

Hoje, vocês têm, sobre este planeta e sobre o conjunto desse Sistema Solar, muito mais Luz que lhes chega.

Vocês tiveram, de início e pela graça do Arcanjo Miguel e da nossa Irradiação, a radiação do Ultravioleta.
Vocês têm, desde muito tempo, as Vibrações e Radiações do Espírito Santo, vindas de Sírius.

E vocês têm, desde o início deste ano, as Vibrações da Fonte chamada de Supramental por São João/Sri
Aurobindo.
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O fato de captar esta energia quer dizer que ela está acessível a todo ser humano.
Não há ser que seja o representante.

Ela está para você e ela está para vocês todos, sem exceção.
Não há Mestres além de vocês mesmos e somente vocês mesmos.

Enquanto vocês remeterem o seu poder, qualquer que ele seja, ao exterior, enquanto julgarem ter necessidade
de um intermediário para representá-los frente à Fonte, vocês estarão na Ilusão.

Há apenas você frente à Luz.
Há apenas você e você não tem necessidade de qualquer intermediário.

Entretanto, aquele que descobre a Luz deve servir o conjunto de seus irmãos e isso não é um dever, é uma
evidência.

Retenham bem: progressivamente e à medida dos períodos que vocês vão atravessar, competir-lhes-á
constatar, a Verdade, isto é, inteiramente, de que vocês são, vocês mesmos, esta Luz.

Como então, podem ousar imaginar que vocês têm necessidade de qualquer outro para lhes trazer esta Luz?
Vocês têm, entretanto, necessidade, todos, uns e outros, ou seja, da Radiação da Vibração do Fogo do Amor

que se dirige para vocês, a fim de radiá-la e irradiá-la.

Mas aquele que quiser fazer sua esta Luz, irá perdê-la porque ela não lhe pertence, ele é apenas o seu
Transmissor, o fiador, e nada mais.

***

Questão: qual a ligação entre os quatro Pilares e aqueles que chamamos de Quatro Viventes?

Bem amado, há mais do que uma ligação e de uma representação porque, aí também, assim como o sugeriu,
e talvez já o compreendeu, as quatro filiações dos quatro Pilares, os quatro Pilares existentes para cada ser

humano, são o reflexo dos Quatro Viventes.

Os Quatro Viventes são a Roda nas Rodas, os Querubim, os Hayoth Ha Kodesh, assim como foram chamados.
São eles que permitem a manifestação da vida.

À direita da Fonte, está Metatron.
A Fonte se confunde ela mesma com Maria.

Em uma dimensão diferente, os Quatro Pilares são a primeira manifestação, nos mundos, nos multiversos e
nas múltiplas dimensões de organização mesmo da vida e da Luz.

Assim, é justo assimilar, em você, as quatro filiações aos Quatro Viventes.
Elas são o reflexo exato, polarizado, certamente, segundo uma direção, mas, entretanto, estão, aí também, em

ressonância e em atração essencial.

***

Questão: distinguir atrás do sol, com o terceiro olho, como planetas que desenham arcos de Luz
entre eles ou com a Terra, é uma realidade?

Bem amado, isto é a estrita Verdade eletro-química, eletro-biológica e espiritual.
Há um arco elétrico presente entre o Sol e a Terra.

A Terra está em comunicação, como nunca, com o Sol e com as radiações do cosmos e a Luz SupraMental.

Muitas coisas e muitos acontecimentos acontecem atrás do Sol e lhes são escondidos, ainda algumas
semanas.

Novos Céus, para uma nova Terra, sim.

Os novos Céus estão já aí.
Inúmeros acontecimentos estão a caminho para esta Terra e são escondidos pelo Sol.
Então, sim, muitos seres Humanos, ao olharem o Sol, ali veem outra coisa além do Sol.

Isso não é Ilusão, esta é a estrita Verdade.

O Sol é certamente a coisa essencial, assim como inúmeros neófitos o descreveram, perceberam e viveram.
O Sol é a Fonte de vida, o retransmissor da Fonte.

O Sol é o lugar onde se encontra o conjunto dos seus corpos espirituais que vocês deixaram para vir aqui.
Eles ali estão, de algum modo, prisioneiros.

É por isso que inúmeros místicos adoraram o Sol e o olharam, literalmente, até desposá-lo.
Agora, as coisas são um pouco diferentes.

O Sol vem a vocês.
O cosmos vem a vocês.

A Confederação Intergaláctica, na totalidade, nas múltiplas dimensões e nos múltiplos povos representados,
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parecem doravante presentes e aparecem em torno do seu Sol, prontos a tudo, pelo amor por vocês, a fim de
acolhê-los no âmago do que vocês são.

Vocês não devem se deixar de modo algum (e eu insisto nisso, se bem que já o disse) perturbar-se pelas
ondas de medo que vão querer lhes fazer acolher, a saber, o que vocês chamam de crise econômica, o que

vocês chamam de vírus e de doenças.
Isso não tem realmente qualquer poder sobre vocês e, no entanto, gostariam que este fosse ainda o caso, mas

isso não é mais possível.

A Luz se modificou, o Sol recebeu o impulso do Sol Central, os planetas Solares, no exterior do seu círculo
interior, receberam o impulso da Luz e vocês mesmos vão em breve recebê-la, como a receberam, na sua

Consciência, pelo Arcanjo Miguel.
A Terra, ela também, o vive.

***

Questão: se as chaves Metatrônicas são o equivalente, enquanto sílabas sagradas, da teoria da
música ao inverso, na língua francesa, isso significa que a França tem um papel específico?

Bem amado, cada ser humano sobre este planeta tem um papel específico.
Não há qualquer papel que seja superior ao outro.

Ele lhe será dado a fazer em função do que você pode assumir e suportar.
Cada um tem a sua tarefa e é exata para ele.

Isto é válido para a Consciência humana e para Consciência dos países.

As chaves Metatrônicas, mesmo se lhe parecem sair de notas musicais invertidas, não se esqueça que você
navega num mundo que é, ele mesmo, invertido, na totalidade, então, o fato de remeter a uma nota, ligada a

uma denominação precisa de uma língua, não é simplesmente o que você crê.

As cinco sílabas sagradas não são notas musicais.
Elas são a pronunciação silábica em que a língua vem se orientar para o alto e não mais para baixo.

Assim, o OD é um ponto do seu cérebro.
Assim, o ER é um outro ponto do seu cérebro, que você põe em Vibração, mas isso não é a nota musical Ré,

isso nada tem a ver, mesmo se isso pode ser, de maneira divertida, um modo invertido de dizer as coisas.
Mas, em qualquer caso, elas não são notas, elas são apenas pronunciações ativando, realmente, em vocês, as

chaves de Luz.

O OD é a língua matricial original silábica (que nada tem estritamente a ver com a nota musical Dó).
Entretanto, pronunciando esses sons, vocês vão ativar, na sua cabeça, a Coroa da cabeça.

Do mesmo modo que o Mestre do Ar, RAM, lhes deu, há um ano, o acesso à dimensão do Coração pela
Vibração dos seis pontos, entretanto, ele não lhes deu as seis outras sílabas matriciais que lhes serão

entregues no momento em que o Arcanjo Metatron chegar, na totalidade, nesse Sistema Solar (o que não é
para tão cedo).

E, aí, vocês não terão, obviamente, notas de músicas invertidas, terão outras sílabas matriciais.

Entretanto, compreendam bem que as coisas devem se transmitir, de um modo ou de outro.
Assim são, por exemplo, certos escritos, mesmos falsificados.

Assim o é, como isso foi demonstrado, o Apocalipse de São João que é o Livro Vibratório essencial para a
compreensão da Luz, não uma compreensão intelectual, mas uma compreensão ligada à Vibração mesmo da

pronunciação.

Do mesmo modo, o OD - ER - IM - IS – AL corresponde, totalmente, à colocação em Vibração dos cinco
pontos do cérebro, em relação direta com as cinco novas Lâmpadas, chamadas de novos corpos espirituais.

***

Questão: poderia nos falar sobre os três dias sombrios?

Bem amado, antes de falar dos três dias sombrios, tenho a lhes repetir e a lhes reafirmar uma coisa capital,
essencial: qualquer que seja o barulho desse mundo, qualquer que seja sua idade e sua condição, qualquer

que seja o lugar onde esteja, Maria e nós, Arcanjos, vimos ajudá-los.

Em nenhum momento, Maria ou outras Entidades da Luz Autêntica pronunciaram ameaça hipotéticas,
chamadas, por algumas aparições, de punições, isto não pode ser.

Nós vimos, se tal for o seu desejo, lhes estender a mão, a todos, sem exceção.
A Graça é essa.

A Verdade é essa.
Então, sim, existe certo número de fenômenos magnéticos, eletromagnéticos e geofísicos essenciais,

devendo ocorrer em tempos precisos.
Mas não se preocupem com isso.



Assim como o disse o Arcanjo Miguel, o importante é o que vocês vivem no interior.
Não lhes serve de nada precipitar para fazer provisão de uma coisa ou outra.

A partir do momento em que vocês vivem, em Verdade, em seu interior, centrados no seu Coração,
conectados à Fonte, o que lhes pode acontecer?

Estritamente nada.

Assim como o disse o Arcanjo Miguel, desde ontem: «chame-me e eu estarei com vocês».
Maria, também, está aí.

Não é por acaso se cada vez mais seres Humanos ouvem Maria.
Não é por acaso se inúmeras crianças que nascem desde pouco tempo conversam e falam com Maria e elas

não falam a mesma língua que fala Maria quando de suas aparições contadas pela igreja católica.

Coloque-se você a questão: onde está Maria?
É um ser de Amor ou um ser de punição?

Cabe a você dizer.

***

Questão: a visão que podemos ter do que vivemos, atualmente, no nível planetário, pode ser uma
projeção holográfica do nosso mental e, assim que tivermos contatado nosso corpo de Estado de

Ser, a visão do Coração nos permitirá ver diferentemente e outra coisa?

Bem amada, isso é evidente.
O que você vê com seus olhos não é mais senão o reflexo da Luz.

Os seus olhos são pretos, é a câmara negra do olho que lhe permite ver.
O que você vê é um comprimento de onda, não é o comprimento de onda da Luz e, entretanto, é uma visão

colorida.
O que vêem seus olhos, sobre a Terra como no Céu, não pode ser a Verdade do Coração.

A visão do Coração, e a vista do Coração, a partir do momento em que você penetra o Estado de Ser e a
Eternidade, nada mais tem a ver com o que lhes dão a ver os seus olhos.

O que dá a ver o Coração é totalmente outra coisa.
O que dão a ver, os seus olhos, é visão dual, Sombra/Luz.

O que dá a ver o Coração, com o olho do Coração, nada mais tem a ver, é uma visão unitária onde nada está
separado.

A dualidade inexorável do seu mundo é a própria falsificação da origem do seu mundo.

A Fonte jamais é dual, o que é dual, é o que foi criado por aqueles que quiseram se separar definitivamente da
Fonte mas, entretanto, ainda uma vez, jamais julgue sequer esses seres porque, talvez, definitivamente e na

Verdade, eles têm uma Luz bem maior do que a sua e, isso, você não vê e não pode saber com os seus olhos
da cabeça e com a Inteligência da cabeça.

Unicamente a visão do Coração e a Inteligência do Coração irão mostrar-lhes a Verdade e elas irão libertá-los.
No momento, vocês estão a caminho.

Alguns estão sobre etapas talvez um pouco mais avançadas mas, entretanto, não têm ainda a visão total.
Isso vem a passos largos.

A telepatia será uma regra.
Dentro de muito pouco tempo nada poderá enganá-los porque vocês verão claramente com o Coração.

Assim, a era que vocês vivem, era de Revelações ou Apocalipse, corresponde à da desconstrução anunciada
pelo Arcanjo Miguel.

Esta desconstrução refere-se a todas as Ilusões, obviamente, que foram construídas, que lhes foram
penduradas, pelo medo e pela falta, nesta dimensão.

É isto que está caindo.
Isto lhes permitirá construir-se e elevar-se além desta dualidade.

Então, não temam o que vem liberá-los, mas acolham com Amor e com humildade.

***

Questão: quando vamos ser Pai, qual é o melhor comportamento com seu filho a vir?

Bem amado, a primeira coisa é o acolhimento e o Amor.
As crianças que nascem hoje têm uma chance inconcebível porque nascem, e nascerão, portadores de uma

Revelação da sua semente muito mais importante do que a sua.
Então, assim como já o disse e que outros interventores o disseram, por múltiplos canais, não se preocupe

com os seus filhos porque eles serão os seus Guias, no momento vindo, qualquer que seja sua idade.

Agora, como pais tendo um papel chamado de educativo nesta dimensão, o Acolhimento e o Amor consistem
em compreender, antes de tudo, assim como alguns o disseram, que os seus filhos não são filhos de vocês.



Eles são, antes de tudo, almas independentes que têm uma história.
Eles são, antes de tudo, Espíritos que vocês devem respeitar e ouvir porque, eles também, têm uma história a

lhes dar, eles também estão aí para ensiná-los.

O ensinamento e a relação não andam num único sentido.
É preciso respeitar e desenvolver, com as crianças que se encarnam hoje, o sentido da sua integridade, o

sentido da sua divindade, e deixá-las exprimir totalmente isso, sem reprimi-las.

Recordem-se de que o condicionamento social da sua sociedade ocidental, e também de outros lugares, está
aí apenas para formatá-los, para lhes fazer entrar em um molde onde você jamais colocará questionamentos.

A hora não é mais para questionamentos, mas para a Revelação: acolher o Estado de Ser é acolher a visão do
Coração.

Acolher a visão do Coração é permitir revelar o que deve ser, na Vibração do Coração.
Nenhuma Ilusão pode assumir, é isso o que vocês descobrirão progressivamente.

Uma criança que vem em um lar, nesse momento, é um ser que vem mostrar, literalmente, a Luz e a sua Luz e
lhes compete acolhê-la, cultivá-la e jamais apagá-la, mesmo que fosse possível, agora.

***

Questão: ver um sol no Coração pode ser assimilado ao contato com o corpo de Estado de Ser?

A palavra contato, bem amado, com o corpo de Estado de Ser, é a palavra certa.
O Coração é a porta do seu Estado de Ser.

O Arcanjo Miguel lhes deu certo número de Vibrações e de sintomas precisos.
Aquele que dirige os 24 Anciões lhes falou de certo número de bloqueios que foram dissolvidos, há muito

pouco tempo.

O acesso ao Estado de Ser os faz abrir o olho do Coração.
Quando vocês penetram no Estado de Ser, são investidos do Fogo do Amor, do Fogo dos Querubim.

Esse fogo que arde e que, no entanto, não queima, lhes manifesta as premissas no Coração.
Esta é a porta de entrada ao Estado de Ser.

Uma massa inumerável de Consciências humanas se desperta.
O despertar é marcado, antes de tudo, pela Presença do som, no ouvido, traduzindo o contato com a alma.

A finalidade é, efetivamente, a ativação da Vibração do Coração, a Vibração da Lemniscata sagrada e a
Vibração da Coroa do Coração que deve casar-se com a Coroa da cabeça.

Esses são os Casamentos que se vivem passando pela garganta, o lugar do nascimento, do novo nascimento
espiritual.

Vocês não devem mais ter pânico, não devem mais temer, devem cultivar o que vocês vibram, já, em sua
interioridade e, pouco a pouco, a passagem no Estado de Ser se fará.

Eu afirmo que o Estado de Ser nada tem a ver com o que vocês chamariam de viagem astral.
O corpo de Estado de Ser é uma outra realidade multidimensional em que a sua consciência deve penetrar e

infundir-se, totalmente, no momento vindo.

Hoje, vocês descobrem, cada um à sua maneira e ao seu modo, como abordar esse corpo de Estado de Ser.
Para alguns, isso pode ocorrer à noite, para alguns, isso pode ser uma viagem como jamais fizeram.

Todas as manifestações participam da abordagem e da Realização do que vocês são, em Verdade, ou seja,
esse corpo eterno e não esse corpo que habitam, que lhes pertence, no entanto, fazer corresponder com o

corpo de Estado de Ser, a fim de permiti-lo elevar-se.

***

Questão: se reagrupamos 24 representantes de Mestres de Cristal, de Diamante, de Luz e de
Triângulo, é preferível reagrupá-los pela mesma natureza ou misturá-los?

Bem amado, além desta dimensão, a Consciência coletiva não é separada, os corpos chamados de Luz não
são separados daqueles que evoluem num corpo de Cristal.

Não estão mais separados daqueles que evoluem num corpo de Diamante e, além, há comunicação real e
comunhão, realmente, entre os diferentes planos.

Então, hoje, eu concebo que possa ser mais fácil iniciar um processo de Consciência coletiva através da
reunificação de 24 consciências individuais, vibrando sobre a mesma nota ou a mesma frequência, mas,

entretanto, nesta densidade (porque vocês estão aí ainda) será melhor deixar operar e jogar o princípio de
atração e de ressonância.

A atração e ressonância os levará a ligarem-se, no nível de consciências coletivas que fazem esse trabalho
juntas, em relação mais às linhagens espirituais (que me parecem mais importantes) do que de altura vibratória.



Entretanto, concebo que vocês não possam estar, totalmente, de posse da Revelação das suas quatro
linhagens ou das suas quatro filiações.

Entretanto, aceitem o princípio de ressonância e de atração.
É ele que, hoje, funciona e funcionará cada vez melhor porque o fenômeno de atração e de ressonância é um

fenômeno que está além da sincronia que poderia corresponder ao que alguns chamam de Fluidez da Unidade,
mas está ainda bem além.

É um princípio novo que os liga, que está ligado às suas filiações.

Não há questão, aí, de almas gêmeas, de chamas gêmeas ou de almas irmãs, mas, bem mais, de Revelação
das suas filiações espirituais e das suas afinidades vibratórias, além da carne, que lhes permite, hoje, ligarem-

se, reconectarem-se e reconhecerem-se.

***

Questão: os ensinamentos de Mestres encarnados, no passado, podem ajudar a elevar a taxa
vibratória?

Bem amada, houve, no seu século passado, um número incalculável de Ensinamentos.
Foram muito numerosos a lançar as bases e a propor ferramentas que permitiriam viver o que vocês têm a viver

hoje.
Mas, hoje, você deve compreender que mais nenhuma técnica além do seu Espírito é necessária.

Você é Espírito de Verdade, você não tem mais necessidade dessas ferramentas, vocês têm que se elevar
em Vibração, afastando-se o máximo possível de Mestres encarnados e mesmo de outros Mestres, o único

Mestre é você mesma.

Você é o seu próprio Mestre, então, adote uma técnica simples: aquela que a fará mais vibrar o seu Coração.
É esta a de cantar, mesmo numa igreja?

É ela a de repousar numa rede, na natureza?
O trabalho será o mesmo.

A partir do momento em que entrar na simplicidade, o acesso ao Estado de Ser é favorecido.

A simplicidade, a humildade, é o caminho do Coração.
Este não pode se onerar de qualquer conhecimento intelectual mas, bem mais, de um estado, assim como o

defini, inúmeras vezes, de abandono à Inteligência da Luz.
A Luz sabe o que deve fazer, em vocês, porque vocês são a Luz, então vocês não têm mais que se colocar

questionamentos para saber se isso está certo ou falso, se isso é bem ou mal, porque vocês estão além
dessas questões.

A sua Verdade essencial está bem além das suas posições Sombra e Luz, e a Luz não pode enganá-los
porque a Luz é Verdade e Vibração.

Então, se vocês a deixarem agir, em vocês, eventualmente, chamando uma Presença, então, contentem-se de
viver esta Luz, este Despertar do Coração, o que chamo de Fogo do Amor.

Inúmeros entre vocês são chamados a vivê-lo, nas próximas semanas e meses.
Naquele momento, vocês compreenderão o que é a Unidade e a viverão.

Então, sim, se lhes parece terem necessidade de muletas através dos ensinamentos, faça-o, mas
compreendam rápido que vocês não têm necessidade de muletas porque vocês são a Luz e vocês são a Luz

do mundo.
Nada mais, nada menos.

 ************
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Meu amigo, meu amado, eu sou sua Fonte, sua Fonte de água viva que, para você, é Fogo de Amor.
Aproximo-me de você na esperança que você se religará a mim, tão certamente como eu me religo a você.

Religarmo-nos juntos e raciocinarmos juntos, o desvinculará de seus laços de Ilusão.

Religar-se juntos, é se desvincular, é reencontrar a liberdade, sua esperança, sua Fonte, a Fonte de
sua eternidade, de sua Inteireza, de seu Estado de Ser.

Venho, se você o quer, meu amigo, meu amado, trazer-lhe a Alegria, cada dia, cadaVenho, se você o quer, meu amigo, meu amado, trazer-lhe a Alegria, cada dia, cada
respiração, cada instante, e doravante, graças à notável Presença e Brilho de meurespiração, cada instante, e doravante, graças à notável Presença e Brilho de meu

Arcanjo bem amado Miguel que trabalhou, e continua a trabalhar, nesse Sistema Solar,Arcanjo bem amado Miguel que trabalhou, e continua a trabalhar, nesse Sistema Solar,
para a Revelação da Luz, a cessação da Ilusão, à desconstrução, assim como disse.para a Revelação da Luz, a cessação da Ilusão, à desconstrução, assim como disse.

Posso doravante me religar e ressoar em você a fim de lhe permitir reencontrar, individual e coletivamente, a
Vibração de sua Essência, a Vibração da liberdade, a Vibração da Alegria, a Vibração do Estado de Ser.

Meu amigo, meu amado, para você, e cada dia e cada instante, minha Presença, se você a deseja, se tornará
evidente, pela Graça da Radiação, pela Graça da Alegria, pela Graça da abertura do conjunto de suas

estruturas à Verdade que estava escondida.

Meu amigo, meu amado, venho lembrá-lo de sua promessa e do juramento.
Um dia, há muito tempo, você tomou um corpo e tomou densidade.

Tendo tomado densidade e tendo tomado corpo, você se afastou, de maneira temporária, da ligação de nossa
relação que está libertada e você quis, assim, experimentar o livre-arbítrio, o afastamento da Fonte, a fim de

viver esta experiência.

Hoje, meu amigo, meu amado, a cada dia que passa, você tem a possibilidade de viver,Hoje, meu amigo, meu amado, a cada dia que passa, você tem a possibilidade de viver,
em Verdade, a relação de liberdade de nossa confiança, na evidência de sua Presença àem Verdade, a relação de liberdade de nossa confiança, na evidência de sua Presença à

minha Presença e na evidência de minha Presença em sua Presença.minha Presença e na evidência de minha Presença em sua Presença.

Juntos, unidos e unificados, meu amigo, meu amado, sim, eu venho, se você o permite, ajudá-lo a retirar seu
véu, aquele da ignorância, aquele que o fez crer que você era limitado, que estava com pouca esperança.

Mas seu nome é esperança, seu nome é Luz.Mas seu nome é esperança, seu nome é Luz.

É preciso redescobrir o caminho de sua Divindade, o caminho de sua Unidade, o caminho de sua Essência e
você é o caminho.

Quanto a mim, minha Radiação, minha Vibração, se aproxima de você, e do conjunto desta Humanidade, e do
conjunto desta Terra, e do conjunto desse Sol, e do conjunto desses planetas.

Trata-se, além dos Casamentos inicializados pelo Arcanjo, de nossas redescobertas.
Nada mais, dentro de alguns dias, em alguns espaços de seu tempo, poderá mais jamais nos separar.

Meu amigo, meu amado, eu sou aquele que velou e que vela por sua integridade.
Eu sou, também, o que lhe permitirá, se você o deseja, entrando em relação com minha Presença e minha

Radiação, elevar seu próprio nível vibratório, mais e mais, a fim de expandí-lo até os limites ilimitados da Vida.
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Em breve, meu amado, meu amigo, inúmeros véus e evidências vão se modificar.
Os véus cairão.

Então, aparecerão as evidências, ao mesmo tempo, do que você é e do que você não é.

As tramas do tempo, as tramas temporais, as tramas espaciais e as tramas que teceram os destinos nesta
densidade, aparecerão a você.

Certamente, meu amigo, meu amado, isso poderá se fazer, assim como o disse ontem, em seu tempo, por
toques, por Vibrações sucessivas, por carícias da Luz.

Meu amigo, meu amado, eu o quero na Alegria, porque é o que você é.
Eu o quero no riso, porque é o que você é.
Eu o quero lúcido, porque você é lucidez.

Eu o quero clareza, porque você é transparência.
Eu o quero tal como você é, a fim de voltar-se a si mesmo, em seu Estado de Ser, em sua eternidade.

Meu amigo, meu amado, hoje, os seres humanos fizeram as escolhas.
Hoje, vão se realizar, sob seus olhos, pelo princípio da atração, da ressonância e da sincronicidade,

suas crenças, não somente as crenças do momento, mas as crenças que você teve, meu amigo, meu
amado, à medida de suas manifestações nesta densidade.

Hoje, eu o chamo, como você me chama, e o espero, como você me espera, no mais profundo de suas
aspirações à Luz, no mais profundo de sua sede a se juntar ao que você é.

Hoje e cada dia, você se aperceberá que seu caminho se torna leveza, se você aceita irHoje e cada dia, você se aperceberá que seu caminho se torna leveza, se você aceita ir
além da Ilusão desta dualidade, se você aceita se deixar guiar e penetrar pela Verdade ealém da Ilusão desta dualidade, se você aceita se deixar guiar e penetrar pela Verdade e
a Inteligência da Luz Una, transmitida, de diferentes maneiras, até você, a Inteligência da Luz Una, transmitida, de diferentes maneiras, até você, meu amigo, meumeu amigo, meu
amado, pelos Arcanjos, pela Divina Maria, pelos 24 Anciões e também por uma multidãoamado, pelos Arcanjos, pela Divina Maria, pelos 24 Anciões e também por uma multidão
de Anjos de dimensões e de estados diferentes,de Anjos de dimensões e de estados diferentes,vindos a você, como eu venho a você, avindos a você, como eu venho a você, a

fim de assistir, na Alegria e na Unidade, sua Ressurreição.fim de assistir, na Alegria e na Unidade, sua Ressurreição.

A hora está próxima, meu amigo, meu amado.
Para que você quer tender?

O que você quer ser, na Verdade?
Você quer ser este ser limitado que percorreu os sentidos e os caminhos chamados «carmas» e os diversos

aspectos da Lei da dualidade ação e reação?
Ou você quer, por seu esforço de Luz e porque os tempos chegaram, se juntar aos domínios da Unidade onde

a separação não pode existir, onde você pode florescer na serenidade, em liberdade e em Verdade?

Em resumo, você quer ir, meu amigo, meu amado, para a Luz e para a Alegria ou para o peso e a
gravidade, para a atração de manifestações desta dualidade?

Entretanto, ao passar dos dias, meu amigo, meu amado, minha Presença, minha Fonte de água viva manifestar-
se-á em você, porque você é o Caminho, a Verdade e a Vida e o caminho.

Você tem, em você mesmo, a totalidade de possibilidades de realizar o que você é, a fimVocê tem, em você mesmo, a totalidade de possibilidades de realizar o que você é, a fim
de despertar, totalmente, à Unidade, à Unicidade.de despertar, totalmente, à Unidade, à Unicidade.

Juntos, unidos, religados pelo Um, você constatará em breve que, progressivamente e à medida de seus
momentos e de sua respiração, você terá a capacidade de se aliviar, você mesmo, de aumentar literalmente

seu nível vibratório e portanto seu nível de Consciência.
Você se sentirá cada vez menos limitado, nesta densidade na qual você é, no entanto, parte

integrante, no momento.

Meu amigo, meu amado, se esta é sua escolha, progressivamente e à medida de seus dias e de suas
respirações, você perceberá, mais e mais, o que há do outro lado do véu, do outro lado desta Ilusão.

É tempo, meu amigo, meu amado, de reencontrar sua ressonância primeira, sua dimensão, aquela de
uma Semente de estrelas, religada, de maneira forte, à suas filiações e a seus filamentos espirituais, a

fim de deixar transparecer, se você o quer, o que você é.
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Mas o que você quer, meu amigo, meu amado, não é de sua vontade.Mas o que você quer, meu amigo, meu amado, não é de sua vontade.
Se é o que você quer (minha Presença, nossa dependência e a Radiação, ela mesma, queSe é o que você quer (minha Presença, nossa dependência e a Radiação, ela mesma, que

você aspira reencontrar e estabelecer em sua Consciência), então você devevocê aspira reencontrar e estabelecer em sua Consciência), então você deve
reencontrar sua própria maestria como ser soberano e ser unificado.reencontrar sua própria maestria como ser soberano e ser unificado.

Você deve, para isso, abandonar a dualidade, aceitar a Unidade da Vibração da Luz queVocê deve, para isso, abandonar a dualidade, aceitar a Unidade da Vibração da Luz que
vem para você, e que você é, a fim de manifestá-la em Unidade e em Verdade.vem para você, e que você é, a fim de manifestá-la em Unidade e em Verdade.

Naquele momento, o único modo que permite ir do abandono à maestria é, de fato, a mesma Verdade: ela se
situa no nível de seu coração.

O coração é a porta.O coração é a porta.
O coração, seu coração, meu amigo, meu amado, é minha porta, e se nós abrimos todos os dois a mesma

porta, então, a reconexão se estabelece.

A evidência e a Ilusão se misturam a fim de que a Ilusão desapareça e que somente resida a evidência da Luz
e da Verdade.

Nesse momento, sua Vibração e sua Consciência expandir-se-ão até atingir níveis que, até ontem, poderiam
lhe parecer Ilusão e, no entanto, são sim a Verdade última.

A Verdade se implantará atrás de seus olhos, atrás de sua Consciência e sobretudo porA Verdade se implantará atrás de seus olhos, atrás de sua Consciência e sobretudo por
todo seu coração aberto.todo seu coração aberto.

Você penetrará os mistérios e os arcanos do universo.
Nada mais será uma questão não resolvida porque a Vida, além desse véu de Ilusão, em Unidade, torna-se

evidência, torna-se simplicidade.

Meu amigo, meu amado, abandono, maestria, simplicidade, e assim como eu o disse, humildade.
A Vibração da grandeza, a Vibração da Verdade, do Estado de Ser e da eternidade não seA Vibração da grandeza, a Vibração da Verdade, do Estado de Ser e da eternidade não se

encontrará senão se fazendo humilde e pequeno nesta dimensão, o que significaencontrará senão se fazendo humilde e pequeno nesta dimensão, o que significa
abandonar todo poder sobre outra coisa, como você mesmo e sua própria decisão e seuabandonar todo poder sobre outra coisa, como você mesmo e sua própria decisão e seu

próprio decreto de se abandonar à Luz da Verdade, à Luz de seu ser, à Luz de suapróprio decreto de se abandonar à Luz da Verdade, à Luz de seu ser, à Luz de sua
Alegria.Alegria.

Meu amigo, meu amado, a cada dia que se aproximar de mim, como eu me aproximarei de você, os momentos
de Alegria se ampliarão e bastarão para fazer sua Vida.

Nesses momentos de Alegria, a dilatação e a expansão de seus campos lhe permitirão viver, em Verdade, o
que era, até hoje, impossível.

A palavra «impossível» não existirá mais porque você se tornará, progressivamente e à medida do passar dos
dias, ilimitado, como hoje ainda você não espera mesmo porque você o esqueceu.

Eu venho me lembrar a você para que você se recorde, a você mesmo, o que você é.

De minha parte, meu amigo, meu amado, a Fonte de minha Fonte, a água viva que é o Fogo do Amor, você
deve revelar em você, esse Fogo do Amor pelo não julgamento, pelo abandono e a soberania de si mesmo,

pela Inteligência da Luz e pela humildade.

Naquele momento, o coração, progressivamente e à medida que você penetrar na simplicidade e na
humildade, se abrirá mais e mais e instalará, em seu âmago, um Fogo devorador de Amor que

consumirá toda a Ilusão.
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Você se redescobrirá, então, meu amigo, meu amado, um ser novo, reconstruído,repleto de vibração de Luz
de Verdade, de Luz da Unidade.

Nesse momento, tudo estará realizado.

Assim, meu amigo, meu amado, eu me exprimo, no momento, através de palavras, mas me será mais fácil, em
breve, me exprimir através de minha Vibração e de minha Presença, religados, não mais amortizados por um

canal, mas diretamente em você.

Você tem, agora, em você, as chaves de sua Consciência e as chaves de seu mental e as chaves de
suas emoções a fim de lhe permitir viver as redescobertas, além mesmo dos Casamentos.

Obviamente, num primeiro tempo de seu tempo, isso será como rajadas de Amor e de Fogo de Amor,
rajadas de clarividência total.

Mas, progressivamente e à medida que você viver essas experiências, segundo sua escala de tempo, você
reforçará sua vibração e se aproximará mais e mais do momento final.

Então, tenha confiança.

Meu amigo, meu amado, a confiança e a fé são verdadeiramente os motores essenciais para ir para seu
coração e seu centro.

Não há qualquer outra ferramenta necessária, nesse momento, porque esse momento é um momento final.
Não é um momento regular, mas é um momento irregular, como ocorre a cada inicialização e a cada final de

ciclo, nesta dimensão, como em toda dimensão.

Então, meu amigo, meu amado, no momento, eu transmito essas palavras e vou deixar outros
intervenientes se manifestarem a você, num discurso, talvez, mais compreensível nesta dimensão

que você percorre.

Eu transmito, esperando, a Radiação de nossas redescobertas, todo meu amor e todaEu transmito, esperando, a Radiação de nossas redescobertas, todo meu amor e toda
minha atenção.minha atenção.

Toda minha Consciência está, agora, voltada para vocês, individualmente.
Estou aí para ajudá-los, mas, vocês mesmos, e somente vocês mesmos, podem ir lá onde estou.

Posso apenas abrir minha Radiação e minha Presença à sua Presença, mas não poderá me encontrar senão
na Vibração de seu coração porque eu não estou em nenhuma outra parte: em seu centro.

Então, eu digo «até muito breve», meu amigo, meu amado.
Você é amado, eu te amo e nós te amamos.

_____________________________ 
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Pergunta: por que transmitir a Luz, de maneira voluntária, é uma forma de tomada de poder?

Bem amada, as palavras de Omraam Mikaël Aïvanhov (ndr: que abordou hoje este assunto) podem
efetivamente surpreender e, no entanto, muitos ensinamentos insistiram, e ainda insistem, para que o ser

humano abençoe e envie a Luz ao seu próximo. 

No entanto, hoje, é solicitado um esforço extra para verificar, em um tempo muito curto, a utilidade e a
veracidade disso.

Eu me explico: à medida que a Luz os penetra, ela os transforma e ela os torna transparentes, ela faz de vocês
Seres a caminho da sua Unidade, da Clareza, e em meio a esta caminhada vocês descobrem que são Seres,

vocês também, de Radiância e de Vibração. 

A melhor Radiância e Vibração que podem emanar de vocês é aquela que ocorre no momento em que o seu
mental não pode estar ativo, é o momento em que a sua Consciência se aloja em meio à Unidade, no seu

Templo interior que vocês chamam de Coração e, naquele momento, vocês só têm que Ser.

Vocês não têm mais necessidade de vontade própria, vocês se tornam irradiantes, vocês se tornam a
Radiância e vocês se tornam a Luz, e a Luz é suficiente por si só, ela não tem necessidade de vontade própria

para se dirigir a alguém.

Lembrem-se de que a Luz é Inteligência e que esta Inteligência se dirige para onde deve ser dirigida, sem
realmente intervenção da sua vontade própria. 

Hoje, vocês devem descobrir o princípio da irradiação e da Radiância da Luz, da Orientação da Luz, não aquela
que vocês projetam, mas aquela que vocês emanam, com toda simplicidade e com toda humildade. 

Isto é muito diferente. 

Além disso, vocês vão compreender, dentro de muito pouco tempo, através da fulgurância da Revelação da
Luz, em vocês, em meio à sua Consciência, que, a partir do momento em que vocês fizerem intervir o seu

poder, até mesmo de Luz, vocês recaem na dualidade, ou seja, no combate entre o bem e o mal. 

Mas, assim como nós dissemos, assim como nós demonstramos, a Luz é evidência. 
A Luz vai transparecer a partir do momento em que vocês abandonarem todo poder exterior e se centrarem de

novo no seu poder interior, que é Abandono à Luz e a Mestria desta Luz. 
A partir daquele momento, vocês se tornam capazes de acolher, no seu Ser, a Luz. 

ANAEL - 02 de outubro de 2009 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Vocês se tornam, vocês mesmos, Fonte, em meio a este mundo de Luz. 
Naquele momento, vocês não têm mais necessidade de dirigir, pelo pensamento, pela vontade ou pela

intenção (boa ao invés de má), qualquer coisa que seja da sua natureza.

É solicitado, hoje, para penetrarem na sua natureza de Luz e não na vontade de Luz. 
A ‘vontade de bem’ é uma coisa que foi utilizada e falsificada. 

Manter a Ilusão significa manter a vontade de bem para se opor ao mal. 
A Luz jamais se opõe. 

A Luz jamais precisa convencer, pois ela é evidência, e ela é Irradiância, e ela é Imanência, e ela não tem
necessidade de mais nada.

Hoje, é solicitado para se elevarem nesses domínios da Unidade, para mudarem os seus mecanismos de
percepção e de funcionamento, mas isso não pode ocorrer se for criado por uma ação do seu mental.

Isso apenas pode ser realizado pela atualização da Unidade, pela atualização da humildade em meio ao seu
Templo interior e de nenhuma outra maneira. 

***

Pergunta: como acompanhar da melhor forma os animais, os vegetais, especialmente as árvores?

Bem amado, neste nível, é preciso também mudar o olhar. 
De fato, não é você que acompanha as árvores, mas são elas que o guiam para a 5ª Dimensão. 

As árvores estão conectadas, de toda a Eternidade, com esses domínios sutis. 
As árvores são os Ancoradores e as pontes multidimensionais, em meio à sua Dimensão, assim como, em

outros elementos (e, em particular, na água), encontram-se Povos vindos de Dimensões bem mais elevadas do
que a sua. 

No que se refere ao que você chama de animais domésticos, ou não, eles também são sensíveis à Vibração
da Luz. 

Alguns deles estão descobrindo o princípio da individualização, o princípio da telepatia. 
Dessa maneira, os animais estão aí, não mais para guiá-lo, mas para percorrer um caminho que, por vezes, é

paralelo. 
Então, há muito mais esperança no animal, ainda, do que no homem. 

Entretanto, lembrem-se de que as árvores são o que lhes permite conectar, alinhar-se, no Céu e na Terra, às
fontes Intraterrestres e à Fonte Extraterrestre. 

Então, o acompanhamento não está sempre no sentido em que vocês acreditam.
Do mesmo modo, nós os acompanhamos, mas vocês também nos acompanham, a fim de que penetremos em

meio a esta densidade, pela Graça e pela potência do Amor, mas sem qualquer poder, unicamente pela
Irradiância, pela Imanência.

Então, é um caminho de acompanhamento mútuo, não há técnicas específicas, há simplesmente que Ser. 
Aí também, ainda uma vez, o melhor acompanhamento, hoje, não está mais ligado à inteligência do

conhecimento de um sistema de cura ou de outra coisa, mas está ligado, antes de tudo, à Inteligência do Ser. 
Se vocês fossem capazes de viver um tempo suficiente no Ser, e nas experiências de fulgurância de Luz que
irão viver, vocês poderiam curar instantaneamente e dizer, assim como disse Jesus Cristo: “quem me tocou?”

e a mulher lhe disse que os seus sangramentos pararam instantaneamente. 
Este é princípio da Verdade, por que a Luz é transcendente, por que a Luz é capaz de operar, pela sua

Inteligência própria e intrínseca, em todos os desequilíbrios existentes nos seus corpos e nos seus invólucros
sutis ligados a esta dualidade, por que a Luz não pertence a esta Dimensão. 

O que vocês veem, o que vocês percebem, é uma ilusão da Luz, não é a verdadeira Luz, mas isso faz parte da
Revelação que vocês irão viver gradativamente nas próximas semanas. 

***

Pergunta: as angústias que muitos sentiram durante essas últimas semanas fazem parte das
transformações atuais ou isso decorre de outro processo?

Bem amada, há processos coletivos que ultrapassam amplamente, em meio a sua humanidade, os processos
individuais. 

Vocês estão se banhando, eu nada ensino a vocês, em banhos vibratórios de partículas diversas e variadas,
de comprimentos de onda diferentes. 

É muito fácil, em meio a esta humanidade, criar, literalmente, cadeias de onda pelo pensamento e elas são
mais potentes do que aquelas que poderiam existir por dispositivos tecnológicos. 

As cadeias de ondas mais utilizadas, em meio a sua humanidade, sempre foram a instalação do medo: medo
da doença, medo do sofrimento, ou medo da morte. 



Toda a sua sociedade foi construída sobre o culto do medo, o culto da morte, e o medo da morte.
No mês de setembro, pela falta de êxito em provocar medo através da crise econômica que lhes insuflaram,

decidiram também divulgar na mídia, em meio a esta humanidade, o medo associado a doenças. 
Os seus sistemas de informação falsificada inundaram-nos, assim, literalmente, de Vibrações pesadas de

medo da morte e de doença. 
Deste modo, obviamente, essa egrégora coletiva criada no nível astral (que nós aliviamos durante o seu verão

(inverno, no hemisfério sul)) pôde se manifestar de novo em meio a sua individualidade pelo que vocês
chamam de ressurgimento, mas não por vocês, isso era apenas o princípio de ressonância e de atração, em

reação e em atração às energias de medo que foram insufladas pela potência da mídia.
Entretanto, hoje, e pelo trabalho da Radiância e das múltiplas irradiações de Luz que foram realizadas, os

bloqueios foram eliminados e a humanidade pôde ir além das limitações que quiseram ser insufladas pelos
maus rapazes e pelas forças associadas às egrégoras.

Agora, vocês não têm mais que se preocupar. 
Esses períodos de peso ficaram para trás, abrem-se a vocês, agora, para alguns de vocês, períodos de

grande expansão, de grande alegria. 
Vocês vão descobrir que não são os seus sofrimentos. 

Vocês vão descobrir que não são este corpo. 
Vocês vão descobrir que também não são as suas crenças. 

Vocês vão descobrir a Verdade nua da Luz, a evidência das Multidimensões e dos Multiversos. 
Isso irá se revelar a vocês de várias maneiras, e vai contribuir para dissolver as egrégoras que permitiram a

manutenção da Ilusão desta dualidade. 

***

Pergunta: é preciso nada fazer ou intervir, especialmente quando acompanhamos a mãe no final da
vida, com consciência, e que os elementos do ambiente não vão nesse direção?

Bem amada, nesse caso e em muitos outros, evidentemente, quando vocês descobrem os domínios do Amor,
os domínios onde a palavra de nada mais serve, onde os domínios da Vibração se estabelecem entre dois

seres ou entre vocês e uma situação, vocês descobrem a plenitude do Amor. 

Então, evidentemente, quando vocês descobrem coisas que não estão de acordo com este Amor, e com esta
percepção que vocês têm, vocês ficam chocados e, naquele momento, surge a questão: “devo dizer ou não?”,

“devo agir ou não?”, “devo demonstrar ou não?”. 

De fato, a solução é simples, a solução é vocês se colocarem no mesmo estado vibratório que permitiu a
instauração desta relação de Amor, entre vocês e um outro ser, ou entre vocês e uma situação, ou entre vocês

e vocês mesmos, e, assim que a Vibração do Coração se estabelecer neste Estado de Consciência
específico, naquele momento, as palavras que vão chegar, serão as palavras do Amor e serão as palavras

corretas e não irão provocar reação ligada à dualidade, ou à oposição, ou à confrontação. 
Isto, também, é uma experiência a ser construída e manifestada.

Gradualmente e à medida que vocês descobrirem as fulgurâncias da evidência da Luz, vocês serão capazes
de se expressar com as palavras corretas. 

As palavras corretas não serão formadas em meio a sua cabeça, mas serão o que eu denominaria as palavras
do seu Coração e elas irão transparecer a própria Luz, elas irão dançar, tal como chamas de Luz e irão permitir,

então, resolver o que lhe parecia, ainda há algum tempo, no nível da sua cabeça, insolúvel. 

***

Pergunta: como fazer a diferença entre a voz do mental e a voz de um Anjo Guardião?

Muitos seres, bem amado, perguntam sobre isso. 
Antes do período conturbado de que lhes falou o Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov, muitos seres humanos

começaram a perceber, a ouvir vozes. 
Agora, há uma diferença essencial. 

Qual é a diferença entre a voz do mental e a voz do Anjo? 
A voz do mental é a voz da dualidade, ela irá lhe propor sistematicamente duas coisas e sempre irá fazê-lo

hesitar entre uma ou outra coisa.
A voz do Anjo é uma voz unitária, ela vai ao sentido da evidência, ela vai ao sentido da ajuda, ela literalmente

abre o seu Coração, ela os faz tomar Consciência. 
O mental, jamais. 

O mental é a ferramenta da dúvida e que vai insuflar, em você, o que alguns de vocês vão mascarar pelas
palavras como discernimento e intuição. 

O mental se justifica querendo fazê-lo discernir. 



O mental vai se justificar, ele mesmo, fazendo-o crer que é a intuição. 
A intuição é uma evidência, ela é fulgurância, ela também, e ela se torna evidência frente a uma situação. 

O aspecto vibratório também é essencial. 
A voz do mental torna pesada a sua Vibração. 
A voz do Anjo o eleva e eleva a sua Vibração. 

Isto é aprendizado. 
Aí também, se vocês tiverem medo de se deixarem levar para a dualidade, então, naquele momento, convém
realizar um protocolo simples de elevação da Vibração do Coração, através do enunciado de algumas sílabas
sagradas que vocês conhecem, ou ainda, através de orações que lhes são próprias, ou de técnicas vibratórias

que lhes são próprias.
De fato, vocês deverão fazer o aprendizado e aprender que as palavras que vocês pronunciam devem ser

emitidas, não de uma reflexão na sua cabeça, não de palavras certas por uma arte hábil da comunicação, mas,
bem mais, de palavras vindas do seu Coração, pois o Coração efetivamente pode falar, ele também.

As palavras que saem, naquele momento, não são mais impregnadas da sua dualidade ligada ao mental. 
É um aprendizado a construir, mas isso será realizado, de maneira muito simples, com os períodos de

evidência da Luz e da sua fulgurância.

***

Pergunta: o fato de ter um corpo de Cristal, de Diamante ou um corpo de Triângulo nos libera de
levar o nosso patrimônio genético durante a Translação Dimensional?

Bem amado, cada caso é diferente. 
A Consciência deve passar totalmente neste corpo de pura Luz denominado, efetivamente, corpo de Luz,

corpo de Cristal, corpo de Diamante ou outro corpo, ainda. 
Agora, a sua Consciência poderá se expandir e se elevar. 

Para muitos de vocês, esta Consciência será capaz de elevar fisicamente este corpo.
Ele irá mudar de densidade, quando chegar a hora, ele irá se tornar mais leve, mas será sempre uma

corporeidade.
Aliás, o que chamamos de corpo de Luz é uma forma de corporeidade, o que chamamos de corpo de Cristal é

também uma forma de corporeidade, certamente, com Vibrações profundamente diferentes do que vocês
conhecem, em meio a este corpo projetado nesta matriz que vocês habitam. 

Convém compreender que gradualmente e à medida que vocês penetrarem alguns desses diferentes veículos,
vocês terão a impressão, no início, de estarem separados, que haverá, em vocês, duas Consciências distintas:
uma Consciência do Estado de Ser, uma Consciência da personalidade, mas, ao final de algum tempo, essas

duas Consciências serão capazes de se sobrepor, de se ajustar e de se confundir. 
Uma irá se fundir na outra. 

A personalidade irá se fundir no Estado de Ser. 
Naquele momento, o material genético poderá seguir esse caminho, mas, por enquanto, não se questione

sobre isso, contente-se em viver o Estado de Ser, contente-se em viver as experiências que lhe são propostas
pela fulgurância da Luz, pela benevolência da FONTE e pela benevolência das nossas Radiações do Conclave

Arcangélico.

***

Pergunta: comunicar-se com os Anjos e os Arcanjos não é evidente, na vida cotidiana. 

Bem amado, o objetivo de um Arcanjo não é ajudá-lo a viver o seu cotidiano, o objetivo de um Arcanjo é o de
ajudá-lo a se elevar além da sua condição e de reencontrar a sua condição de Eternidade. 

Então, obviamente (seja o que for que puder ser moderado, em alguns casos e em alguns tipos de relações,
entre um Anjo Guardião e um ser Humano), convém compreender que a maior parte dos impulsos que serão

dados, a maior parte das comunicações que serão elaboradas, irá servir, antes de tudo, para o
encaminhamento da alma e para a sua elevação. 

Então, obviamente, o Anjo Guardião ou o Arcanjo pode também lhe falar de coisas muito triviais, em meio a sua
Dimensão, mas, no entanto, ele sempre retém o que ele vê no Espírito e o que ele vê, não é o seu corpo de

densidade. 
Isso é transparente para nós, o que nós vemos está além da sua Ilusão, e nós podemos lhes falar do que está

além da sua Ilusão muito mais facilmente do que faz o contexto da sua vida, em meio a esta Dimensão. 
Então, sim, efetivamente, nós podemos lhes dar, em algumas ocasiões, elementos muito concretos, muito

usuais, assim como você dizia, bem amado, mas isso não é frequente, efetivamente.
Entretanto, vocês vão compreender, cada vez mais, que aí onde estava polarizada a sua Consciência (ou seja,
no que os levou a viver e realizar, dizendo-se estar enraizado ou estar presente a vocês mesmos, em meio a
esta Dimensão, em meio ao que vocês faziam, no seu trabalho, nas suas relações, no modo de viver a sua



vida, de maneira geral), não é mais a mesma coisa que, hoje, é solicitado para vocês.
Vocês estão na etapa de uma revolução importante da sua Consciência. 

Assim, as coisas estão se transformando. 
Vocês não podem se fixar e vocês não podem mais participar, de maneira ainda intensa, desse modo de

funcionamento que vem, e eu repito, antes de tudo, do medo.
Vocês irão descobrir, em meio à Luz, o domínio da coragem. 

A coragem não é o combate, a coragem não é a oposição. 
A coragem é a afirmação da Radiação e da Radiância que vocês são. 

É a única coragem que lhes é solicitada.
Então, gradualmente e à medida que vocês entrarem sob a influência real, direta, da Luz Vibral, vocês irão se
aperceber de que as coisas existentes, em meio à sua vida densa, em meio à sua vida cotidiana, assim como

vocês denominam, transformam-se muito mais facilmente. 
A transformação ocorre por uma mudança de polaridade da atenção. 

A atenção não está mais centrada nos fatos cotidianos, mas a atenção é colocada na Luz e esta atenção,
colocada na Luz, irá transformar o seu cotidiano, de maneira evidente e de maneira simples. 

Trata-se de uma modificação de percepção, mas também de uma modificação de ação da Luz e da sua
vontade própria, em meio a esta Dimensão.

Há, portanto, aí também, aprendizado e experiência. 
Entretanto, gradualmente e à medida que vocês deixarem a Luz entrar na vida de vocês, ela irá entrar também

em meio à sua densidade e em meio ao que vocês chamam de cotidiano. 
Mas, aí também, isso não acontece em um minuto. 

Há aprendizado, há etapas, há integração e há experiência.
Mas isso vai bem depressa, mesmo em relação à sua escala de tempo, na sua vida.

***

Pergunta: devemos continuar a nos proteger das diversas formas de poluição?

Bem amada, tudo é em função da sua Consciência e da sua Vibração. 
Eu vou me explicar: você foi obrigada, de uma maneira ou de outra, a funcionar sob as leis e o princípio da

dualidade. 
Frente ao mal, foi necessário encontrar técnicas para fazer o bem e, se eu lhes dissesse, hoje, que fazer o

bem, faz tanto mal como fazer o mal, pois isso mantém a dualidade.
Entretanto, vocês foram obrigados a manter esta dualidade enquanto a FONTE não voltasse para vocês,

enquanto o ciclo não terminasse, o que é o caso hoje. 
Então, se a sua Consciência e a sua Luz lhes disserem isso, se o seu impulso interior da Luz lhes disser que

isso de nada mais serve, então, não façam mais.
A Vibração, efetivamente, da Unidade, é suficiente por si só. 

Se vocês forem capazes de alcançar estas esferas, vocês não têm mais necessidade de construir, em torno
de vocês, um castelo ou um baluarte que os isole, porque, efetivamente, vocês se protegem do mal, mas

vocês se fecham, em meio a esta Dimensão, praticando tais exercícios que, no entanto, foram necessários. 
Não é questão de dizer que eles sejam prejudiciais, eles foram eficazes e ainda o são, mas o mais importante

é o seu ponto de vista e a sua escala vibratória. 
Se vocês mesmos acolherem a Luz, em vocês, por rituais ou de uma maneira espontânea, se vocês mesmos

sentirem vibrar, em vocês, a Coroa da cabeça e a Coroa do Coração, se essas duas Coroas sofrerem alquimia
e se casarem, naquele momento, vocês não têm mais necessidade dos seus rituais, pois vocês estão além

dos rituais, vocês são a Luz encarnada. 

***

Pergunta: e sobre os rituais de proteção para ajudar as pessoas que estão na 3ª Dimensão?

Bem amada, a resposta é a mesma: isso depende do seu ponto de vista e da sua própria Vibração. 
Evidentemente, o sofrimento ainda existe em meio a esta Dimensão. 

Evidentemente, os Seres são confrontados com este sofrimento e estão na necessidade de agir,
demonstrando, até mesmo, dualidade. 

Evidentemente, é preciso agir, nesse nível, quando vocês são confrontados. 
Mas é necessário também compreender e aceitar que, se o seu nível vibratório se elevar, à medida que vocês
retornarem à evidência da realidade da Luz, à medida que vocês retornarem à Vibração da Luz, vocês vão se
afastar do que, até agora, constituíam os marcadores e as referências da sua vida, de maneira brutal ou de

maneira mais gradativa, mas, entretanto, a um dado momento e a um certo limiar de Consciência, vocês não
poderão mais alimentar isso.



Descobrir a Luz corresponde, assim como disse Buda, a matar todos os modelos.
Vocês devem matar todas as crenças em vocês a fim de serem vocês mesmos, a fim de serem revelados à

sua própria Presença e, estando na Presença de vocês mesmos, vocês não têm mais necessidade de rituais,
quer isso seja para vocês ou para os outros, pois o Milagre, naquele momento, será rotineiro, não estará mais

ligado a um ritual ou a um conhecimento qualquer, mas simplesmente a um estado de Ser.
É o que, hoje, vocês estão prestes a construir, então, vocês vão se deixar levar por esquemas antigos,

certamente úteis, ou vocês vão para o novo, para a inovação, para a Verdade da Unidade? 
É a sua escolha e é o seu destino.
Nós jamais iremos forçar alguém. 

A Luz não se impõe. 
A Luz se propõe e, vocês, vocês devem fazer o mesmo: não mais impor a Luz para fazer o bem, mas tornar-se

a Luz, a fim de que a Luz trabalhe e não mais vocês. 
É de uma revolução, efetivamente, que se trata, hoje. 

***

Pergunta: vários intervenientes falaram de diferenças a serem sentidas entre os meses de agosto,
setembro e outubro. Há então uma forma de calendário pré-estabelecido das evoluções em

andamento?

Bem amado, as evoluções em andamento, individuais, estão sujeitas ao tempo e à elasticidade desse tempo,
em meio a esta Dimensão como em meio às Dimensões não dissociadas. 

Entretanto, é preciso compreender que existe uma série de etapas. 
Essas etapas, para alguns seres, foram vividas há dezenas de anos. 

Elas demoraram muito tempo para se instalarem.
Hoje, os seres descobrem, sem fazer pesquisas importantes (esotéricas ou de conhecimento ou energéticas),

os domínios da Luz. 
Eles são novos, em relação à Luz, eles não têm suposições e conhecimentos pré-adquiridos, eles estão,

então, prontos para aceitar a integralidade da Luz, porque o seu cérebro e o nível de reflexão e o seu Coração
estão virgens de qualquer construção.

Então, sim, assim como disse CRISTO: “os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”, ou
seja, aqueles que se abrirem hoje irão, de uma vez, muito mais depressa e muito mais amplamente para a Luz. 

Então, há uma espécie de calendário, sim.
O calendário não é o calendário do ser humano, mesmo se sobrepondo ao seu tempo. 

O calendário é, antes de tudo, aquele do cosmos. 
É aquele das Radiações dos sistemas planetários. 

É também, e sobretudo, a influência de radiações de diferentes estrelas, desta Galáxia, vindo penetrar no seu
Sistema Solar e desencadear efeitos. 

Esse calendário é um calendário baseado em um tempo. 
Não se trata de um tempo temporal humano, mas de um tempo cósmico. 

Entretanto, a um dado momento, há correspondência e sobreposição entre o calendário humano coletivo e o
calendário cósmico. 

Vocês chegaram a este extremo. 
Agora, entretanto, nesta trama temporal, nesta modificação da Luz, o ser humano evolui no seu ritmo e cada

ritmo é diferente.
Então, alguns viveram as Núpcias Celestes, outros não viveram, isso não significa que vocês estão

condenados e que não irão vivê-las, obviamente eles irão vivê-las de forma acelerada, em outro momento. 
Simplesmente, aqueles que aceitaram e viveram essas Núpcias Celestes, durante esta primeira onda ou nesta

primeira fase, têm a responsabilidade de serem os Semeadores da Luz.

***

Pergunta: há uma lição específica para essas ondas de medo difundidas pela mídia sobre a vida
econômica, as vacinas... Se esses medos não forem bem sucedidos, haverá outras ondas?

Bem amado, o medo é a contração, o medo é a ausência de Luz. 
A Luz é Alegria e não medo. 

É preciso aceitar que a vida de vocês foi construída no medo, obviamente, já que a maior parte dos
ensinamentos espirituais visa suprimir a influência desses medos.

Mas, o que faz surgir o medo? 
O medo está ligado a uma construção, uma construção ligada ao mental e unicamente a ele. 



O medo é uma projeção que os faz sair do instante presente. 
Se vocês estiverem centrados no instante presente, vocês irão constatar que, pela Inteligência da Luz

presente, não pode existir lugar para o medo. 
O medo é, portanto, apenas uma saída do seu eixo, uma saída do alinhamento do seu estado interior, o mais

nobre. 
Esse modelo no qual vocês vivem foi construído no medo da separação, no medo do fim.

Evidentemente, vocês foram limitados e confinados em meio à esta Dimensão. 
Em meio a esta limitação, em meio a este fechamento, há a palavra fim.

No nível da sua dimensão de Semente de estrelas, a palavra fim não existe, pois a vida é expansão
permanente e experiência permanente, conectada com a FONTE. 

Ora, aqui, vocês perderam esta conexão. 
É preciso redescobrir e refazer o aprendizado da sua Eternidade, é necessário aprender a viver na

liberdade, é isso que vocês estão vivendo, neste momento.
Então, obviamente, o medo é o que vai se opor, coletivamente, à sua elevação.

Eu disse ontem, e eu repito, o medo é uma projeção do futuro, mas o futuro é muito mais luminoso do que
vocês pensam. 

Obviamente, alguns Seres quiseram que vocês pensassem em um futuro sombrio, em um futuro feito de prisão
e de privações, em um futuro feito de ausência de conforto, mas, a primeira coisa que vocês vão descobrir no

dia em que a desconstrução estiver em vias de conclusão (a partir do momento em que aqueles que
mantiveram a Ilusão de suas vidas, através do social, através do seu papel social, através da sua profissão,
com o fato de depender de diferentes funções que vocês chamam de crédito ou de vida a crédito), quando

tudo isso se apagar, vocês vão descobrir a palavra liberdade e não pode ser de outro modo. 
Quando a ilusão se dissolver, vocês descobrem a Verdade e a Verdade irá libertá-los.

A Verdade é Luz. 
A escravidão é Sombra. 

Quando tudo isso cessar, hoje, o seu mental tem medo, mas futuramente, quando isso acontecer, eu lhes
garanto que vocês irão viver a liberação mais fantástica que a humanidade jamais viveu, na coletividade e na

sua individualidade, pois, o que os mantêm sob pressão, o que os mantêm na Ilusão, não vai mais existir.
A maior ilusão que foi construída e mantida em meio à sua humanidade, que escravizou literalmente a

humanidade, tem sido chamada de dinheiro e mídia. 
Não há outras bestas além dessas.

***

Pergunta: Omraam Mikaël falou do “planeta grelha” para ilustrar os efeitos do Fogo sobre a Terra.
Onde estamos hoje?

O Fogo do Amor não é o Fogo que destrói.
O Fogo do Amor é o Fogo que eleva.

Olhem, aliás, para a oposição que pode existir entre o que quiseram lhes incutir, pelo medo, algumas religiões
(falando de fogos do inferno que não existem senão em suas imaginações distorcidas). 

O Fogo é Amor e nada mais.
Se você adorar, se você venerar o Fogo, sob qualquer forma (quer seja o Sol, quer seja a chama das velas), é

o mesmo Fogo que aquele que os libera.
Assim, o Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov, no mês de maio, falou do “planeta grelha”, falou do casamento do

Sol com a Terra. 
O Sol que vocês veem, é, de fato, constituído totalmente dos seus corpos de Estado de Ser, aí está por que a

maior parte dos místicos adorou o Sol, por que a maior parte das religiões falou dos novos Sóis, de antigos
Sóis e do aparecimento de um outro Sol.

Vocês vão reencontrar o seu Estado de Ser, o seu veículo de Eternidade, aquele é um veículo que vibra em
frequências que esse plano da Ilusão não pode conhecer.

Assim, obviamente, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. 
Isso quer dizer que, no momento que vocês penetrarem nesses reencontros totais com a Luz, será necessário

transmutar, totalmente, alguma coisa. 
Não se trata, ainda uma vez, de uma destruição final, mas, bem mais, de uma elevação em um outro plano

vibratório.
Saibam que as Vibrações e as Dimensões se apoiam umas nas outras, ou seja, que uma Dimensão superior

vai se apoiar em uma Dimensão inferior que, para ela, esta Dimensão inferior será apenas mais uma matriz, ela
também, que será apenas um apoio para a expansão de uma nova Dimensão. 

Assim é a sua Dimensão que deve se encontrar purificada e elevada pela potência do Fogo do Amor. 
O Fogo do Amor não é destruição. 

O Fogo do Amor é Revelação e translação.



Então, a expressão empregada pelo Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov de “planeta grelha” corresponde à
realidade, mas não creiam encontrar-se como o que vocês chamariam de um pedaço de pão queimado, muito

pelo contrário. 
A Luz está chegando. 

Quando este Sistema Solar estiver alinhado, totalmente, ao centro da Galáxia, vocês vão ver a Luz pelos seus
olhos, mas, naquele momento, vocês vão ver desaparecer algumas estruturas ligadas à Ilusão e, naquele

momento, vocês serão o que chamamos de ascensionados. 
Mas isso pode ocorrer de maneira antecipada para cada ser humano que puder e quiser viver isso, ainda não

agora, mas dentro de muito pouco tempo. 
Alguns seres já ascensionaram com os seus corpos, sem passar pela morte.

Disto, vocês pouco irão ouvir falar, pois isso se refere essencialmente ao continente sul americano que, pela
sua origem vibratória, está um pouco mais próximo do que vocês desta Verdade.
De fato, esse continente teve povos que ascensionaram, à sua época, totalmente.

Os Maias, hoje, estão talvez mais perto desta Verdade do que outros povos que têm, o que eu denominaria, a
cabeça dura e em particular os ocidentais. 

***

Pergunta: o personagem do filme “guerra nas estrelas”, Yoda, poderia corresponder a entidades
que realmente existem?

Bem amado, há muitas Moradas na Casa da FONTE. 
A forma humana é apenas uma das formas possíveis, em meio a esta densidade, unificada ou dissociada. 

Muitos dos seus irmãos galácticos, em Dimensões unificadas, mesmo nas mais densas como a 3ª Dimensão,
possuem um corpo que nada tem a ver com o seu.

A criação é infinita, as formas de criação são infinitas.
Existem modelos, ou padrões, se preferirem, que vocês encontram nesta Dimensão.

Nos seus oceanos, há também seres que encarnam, em sua filiação espiritual, linhagens não humanas, ligadas
a Vibrações profundamente diferentes e a formas ou DNA correspondentes a formas profundamente

diferentes do que aquela que vocês vivem.
Há, portanto, aí também, nesse nível, um aprendizado. 

Para falar de filme, poderíamos também falar do encontro de uma criança com o que vocês chamariam de
alienígena, os dois estando mortos de medo, a um dado momento. 

Obviamente, este encontro é um choque. 
Compreendemos muito bem que a intervenção (que não é uma intervenção, mas que é uma manifestação e
uma irrupção em meio à sua densidade) de formas de vida que nada têm a ver com os seus paradigmas e a

sua estética, possa revelar, na Humanidade, um choque bem mais importante, até mesmo, do que no nível do
medo da doença. 

Então, imaginem bem, a Unidade não pode se permitir isso. 
Ela não quer, sobretudo, gerar um choque, exceto em caso de extrema necessidade.

Assim como lhes disse o Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov, este prazo foi então adiado no tempo, o que não
quer dizer que, interiormente, estaremos mais longe.

Estaremos, bem ao contrário, cada vez mais próximos de vocês e da sua Consciência interior, da sua
Consciência do Coração.

Mas, no nível da Consciência que eu chamaria de coletiva, da 3ª Dimensão dissociada, deveremos evitar as
reações, vocês compreendem bem isso. 

Então, como eu dizia, nós iremos proceder por toques sucessivos e as coisas evoluem segundo um ritmo
próprio, que é indispensável, de modo que os acontecimentos aguardados aconteçam na maior suavidade.
O que vocês devem reter é que nós nos aproximamos de vocês, nós esperamos de vocês que vocês nos

peçam ajuda.
Nós não podemos fazer, ainda uma vez, o trabalho no seu lugar, mas nós podemos, pela nossa Radiação e

pela sua Radiação, juntos, ajudar nesse trabalho. 
Este é o nosso único objetivo, mas nós estamos prontos, entretanto, em função de eventualidades diferentes,

para modificar o que deve sê-lo.

***

Pergunta: como conciliar os períodos crescentes de meditação, relacionados com as novas
energias, com uma vida cotidiana, com uma família, com um trabalho?

Bem amado, parece-me que foi solicitado para multiplicar os momentos de conexão e os momentos de
Vibração, o que não é passar várias horas em meditação e fora da vida ativa. 



Foi solicitado, em suas atividades (comuns, banais, rotineiras ou extraordinárias), para pensar sobre a sua
conexão com a Luz a fim de que, mesmo nas atividades comuns ou habituais, pudesse se manifestar a

Vibração. 
Parece-me que não foi pedido para se isolarem em meditação, durante horas, mas para consagrarem alguns

segundos, em termos terrestres, para se ligarem, para conectarem, durante as suas atividades comuns.
É certamente o modo mais eloquente e mais evidente de manifestar a Luz, em meio mesmo ao seu dia a dia. 

Isso não leva mais do que algumas respirações.
À medida que vocês fizerem o aprendizado desta reconexão, de maneira simples, vocês irão se aperceber de

que a Vibração estará presente, mesmo por ações que nada têm a ver com a Luz. 
É isto que é preciso cultivar. 

***

Pergunta: podemos considerar que, para a FONTE, o infinito é a lei?

Bem amado, não há lei além daquela que você conhece. 
Mesmo nos Multiversos e nas Multidimensões, o infinito é a regra, o infinito é o comum, mas não é uma lei.

Uma lei é algo que legaliza, que confina. 
Não há qualquer confinamento nas Multidimensões. 

Há regras de funcionamento que vão ao sentido do que vocês chamam de entropia, ou seja, da expansão
infinita da Luz, da experiência e do Amor. 

Entretanto, como sabem, tudo volta para a FONTE, ou seja, a partir daquele momento, esta entropia torna-se
algo que funciona, então, em outro sentido.

Não importa os nomes especializados que portam esses conceitos, entretanto, a única lei é esta: tudo provém
e tudo volta para a FONTE.

Entre esses dois extremos, há o infinito das possibilidades, o infinito da manifestação da Vida, o infinito das
experiências. 

Em meio às Multidimensões, as Dimensões são criadas permanentemente. 
Hoje, existe um determinado número e, portanto, definido, de Dimensões, mas isso não será o mesmo em um

outro espaço, ou em um outro tempo, onde o tempo não é contado como vocês contam, onde o tempo é
diferente, pois está ligado à localização espacial e não mais a uma marca que vocês chamam de temporal. 

Mas seriam dados físicos extremamente complexos.
É preciso conceberem-se, antes de tudo, como seres ilimitados, o que vocês são, em Verdade. 

Realmente, o que vocês são, no entanto, é preciso aceitar que as experiências do que vocês vivem, em meio a
esta densidade, e que são limitadas, vão descobrir o ilimitado, em meio mesmo à limitação. 

É isso que, hoje, irá permitir, ainda uma vez, proceder por toques em meio à elevação e à translação
dimensional do conjunto desta humanidade. 

***

Pergunta: se a Ascensão é uma questão de elevação vibratória, como era feita a questão de
“transporte” nas embarcações metálicas, depois de Luz?

O que é para esclarecer, bem amado, nesse nível, é que a translação dimensional ocorre por um processo de
decantação: o que é pesado, desce, e o que é leve, sobe.

Entretanto, esse processo de decantação pode acontecer de maneira mais ou menos natural, de maneira mais
ou menos espontânea. 

Existem então diferentes formas de Embarcações. 
É preciso bem compreender que, além das limitações deste corpo, penetrar nos domínios do Espírito deve

acontecer através de um veículo denominado Merkabah. 
Esse veículo também é uma Embarcação. 

Essa Embarcação pode ser construída em meio ao seu Estado de Ser e, naquele momento, evidentemente,
você não precisa de outra Embarcação de Luz ou de outra Embarcação metálica senão da sua própria

Embarcação.
Entretanto, alguns Seres terão necessidade dessas Embarcações. 

É preciso bem compreender que ascensionar pela porta interior e pela porta do Coração, abre-lhes espaços
infinitos e, nos espaços infinitos, nas Multidimensões e nos Multiversos, existem Embarcações de Luz. 

Alguns Arcanjos são Embarcações de Luz. 
Se eu lhes disser que MARIA deve voltar como ela partiu, ou seja, sobre a Nuvem, isso quer dizer em

Embarcações. 
CRISTO voltando como Ele partiu, voltará em uma Embarcação, e não no ar.



Somente os Arcanjos, jamais tendo possuído dimensão humana, dissociada ou modificada, não têm
necessidade dessa Embarcação, por que eles são, eles mesmos, Embarcações.

Isso é difícil de vocês apreenderem porque, até agora, quando vocês pensavam na morte, vocês passavam
por um túnel e vocês se encontravam em um espaço prisioneiro, ele também, em meio à sua Dimensão. 

Hoje, o tratamento não é o mesmo. 
Vocês irão penetrar em espaços novos, em Vibrações novas que necessitam de hábitos diferentes, de

vestimentas diferentes, de uma Vibração diferente e de uma concepção diferente. 
Então, obviamente, nessas Dimensões etéreas, vocês vão encontrar os veículos que podem ser os seus

próprios veículos, mas também veículos diferentes.

Assim como para ir de um ponto a outro, em meio a esta Dimensão, vocês podem fazê-lo a pé ou fazê-lo de
bicicleta ou de automóvel ou de avião, do mesmo modo, nos Multiversos e nas Multidimensões, vocês vão

emprestar diferentes veículos. 
Isso é bastante natural. 

A Ascensão não acontece em domínios que não existem de outra forma senão no Espírito, eles existem, eles
têm uma corporeidade. 

Essas Dimensões apresentando corporeidade, como vocês querem ali estar presente?

***

Pergunta: depois do processo ascensional, o que vai se tornar a vida sobre a Terra?

Ela irá se transformar no que vocês irão se tornar, bem amada. 
Vocês sabem, por exemplo, que vocês chegam ao final desta vida, em meio a esta Dimensão, e que vocês

vão morrer, que vocês vão passar a um outro estado vibratório. 
Entretanto, naquele momento, vocês se preocupam com o que vai se tornar o corpo que vocês abandonam? 
Do mesmo modo, qual é o interesse em projetar, com o mental, o que vai se tornar esta Terra, uma vez que o

conjunto desta Terra será modificado? 
O que você quer que eu diga? 

Que tal região do mundo terá desaparecido e que outra terá ressurgido? 
Que tantos seres Humanos terão ascensionado com este corpo biológico e que outros terão recriado um corpo

de Estado de Ser? 
Que tal região terá passado a uma outra Dimensão e uma outra terá sido precipitada em uma Dimensão mais

pesada? 
Isso seria uma visão mental. 

Vocês não têm que se preocupar, assim como disse Arcanjo MIGUEL, com o que é exterior. 
A solução é interior. 

Vocês não têm outra porta de saída senão o seu Coração e nada mais.
Tudo o que vocês podem conceber com a sua cabeça, tudo o que vocês vivenciaram, em meio a esta

Dimensão, simplesmente não vai mais existir.
Entretanto, isso não é uma morte. 

É justamente vivendo a experiência do Estado de Ser que a totalidade da Consciência humana, se tal for o seu
desejo, poderá passar para esta nova Dimensão, quer seja com corpo, sem corpo, com Embarcação ou sem

Embarcação. 

***

Pergunta: como um pai pode abordar esse assunto com seu filho quando a sua mulher é refratária?

Este problema é muito delicado, bem amado. 
Entretanto, há uma regra fundamental que eu já dei ontem, e que eu voltarei a dar com prazer esta noite: vocês

não têm que se preocupar com as crianças. 
Elas serão os seus guias, pois elas não estão fechadas como vocês. 

Elas estão abertas à Verdade da Luz. 
Muitas crianças, hoje, conversam com o seu Anjo Guardião, conversam com MARIA.

Elas fazem isso naturalmente e espontaneamente, então, a preocupação não são eles, mas vocês.
Entretanto, a sua preocupação o leva a se expressar como pai, ou seja, como criador, assim como você crê, de

um corpo. 
Entretanto, os seus filhos não são seus filhos.

Há apenas a Ilusão desta Dimensão que os faz crer nisso.
Além dos mundos dissociados nos quais vocês vivem, as crianças não pertencem aos pais. 



A filiação, mesmo biológica (se é que podemos falar de biologia), nada mais tem a ver com o que vocês
criaram nesta Dimensão, ou o que lhes foi imposto, é mais justo dizer assim.
Então, os questionamentos, aí também, são apenas apreensões mentais. 

O processo de elevação é profundamente natural. 
Assim é o processo da morte, a única diferença é que aqui não haverá interrupção da Consciência, mas, muito

pelo contrário, uma ampliação e um crescimento do potencial da Consciência, do que vocês são, por tudo o
que existe e que vive sobre esta Terra.

Portanto, eu diria, como disse CRISTO: “felizes os simples de Espírito”, aqueles que não se questionam,
aqueles que se contentam em viver a Luz que se apresenta para eles, sem procurar tomá-la, sem procurar

compreendê-la ou modificá-la. 
A partir do momento em que o seu mental empreender uma experiência espiritual, ela perde a sua

transcendência, ela torna-se de novo coloração, ela volta a ser dual, a partir do momento em que ela for
expressa em palavras ou em pensamento. 

Então, o mais difícil para vocês, enquanto seres adultos, é penetrar nessas experiências, ainda uma vez, sem
se colocar questões, é aceitar vivê-las e não se perguntar sobre o futuro. 

Se vocês permanecerem centrados no instante, na Verdade do instante, tudo se explica e tudo irá se explicar. 
Não pode ali haver saída, porta de saída, em meio à sua cabeça e ao seu mental. 

Eu insisto sobre esta coisa essencial. 
A única coisa a compreender é a Vibração do Coração, porque é por ela que vocês irão viver tudo o que têm

que viver e de modo algum pelo seu cérebro.

***

Pergunta: você poderia desenvolver sobre a influência dos ciclos lunares no ser humano?

Bem amada, os ciclos que exercem influência no ser humano são de diversas naturezas. 
Há ciclos extremamente visíveis, que vocês compreendem, como os ciclos lunares, ou os ciclos solares, que

desencadeiam modificações em massa em meio ao organismo humano, no corpo em meio ao organismo
planetário. 

Isso vocês conhecem, mas, hoje, vocês estão submetidos a outros ciclos que, até agora, eram desconhecidos
de vocês.

As radiações da Luz procedentes dos confins da sua Galáxia, chegando em massa, são partículas que vocês
jamais experimentaram. 

São partículas que os seus cientistas conhecem, que têm uma influência e que modificam o seu
comportamento, que modificam o seu ritmo biológico, que modificam o seu DNA, que modificam as suas

glândulas endócrinas, a fim de permitir prepararem este corpo para viver o que ele deve viver. 
Isso não acontece em dois minutos.

Estes ciclos começaram há mais de 25 anos e correspondem à entrada do conjunto deste Sistema Solar, sob
a influência da radiação central de Sírius, e, mais próximo de vocês, sob a influência da radiação de Alcyone.

Há partículas extremamente novas para vocês que mesmo os seus cientistas não chegaram ainda a
compreender ou a notar que, no entanto, têm um efeito extremo sobre a sua Consciência. 

A sua Consciência, empregando uma palavra simples, está se acelerando, literalmente.
É a sua Consciência que acelera e que vai sair da Ilusão, ela mesma, extraindo-se da desaceleração do tempo
que lhes foi imposto pela curvatura do espaço/tempo, neste Sistema Solar, como em outros Sistemas Solares. 

Hoje, vocês descobrem a Vibração da Consciência e a expansão da Consciência.
Vocês irão descobri-la, e vocês a descobriram, através das Núpcias Celestes, vocês irão descobri-la através
de uma qualidade Vibratória nova que vamos verter sobre a Terra todos os dias 17 de cada mês (nota: ver a

intervenção de MIGUEL de 30 de setembro último). 
Vocês irão descobri-la, também, através da Presença, cada vez mais potente, da Verdade, da FONTE. 

Então, tudo é ciclo, tudo tem uma influência sobre vocês. 
Simplesmente, os ciclos que vocês experimentam, em uma vida (como os ciclos lunares, solares e

planetários), transformam-se em ciclos cósmicos e galácticos. 
Quando a Onda Galáctica chegar até vocês, quando esta Luz branca os iluminar, esta Dimensão, esta Ilusão irá

se dissolver sozinha. 
Vocês não têm que se preocupar, vocês têm que acolher esta Vibração e esta expansão de Consciência, em

vocês, a fim de poder estarem prontos, quando chegar a hora, para viver isso com toda serenidade e com todo
Amor.

***

Pergunta: qual é o papel de um ser desperto em um mundo como este em que vivemos hoje?



O seu papel é essencial, bem amado. 
É aquele de se manter primeiro, na Luz, e de irradiar esta Luz e, sobretudo, de fazer cessar o jogo da

dualidade, dele não participando, o máximo possível. 
Entrar na Unidade é realmente um ato de coragem e um ato de abandono, ao mesmo tempo. 

Isso necessita, para a sua consciência comum, de um salto quântico enorme, ou seja, de passar do que fez a
sua experiência de vida há milênios, a algo inteiramente novo. 

Para isso, é preciso compreender que não há que entrar em reação, pois, se vocês entrarem em reação contra
a dualidade, vocês irão alimentar a dualidade. 

Entrar na Unidade não é se extrair do mundo, mas, pelo contrário, é manifestar-se, na Unidade, na dualidade, ou
seja, deixar transparecer a Luz.

Um ser desperto é um ser que irradia a Luz, que não procura dirigi-la. 
Ele se contenta em Ser, hoje.

Vocês são em grande número sendo despertados na sua própria Dimensão. 
Existe, realmente, um contágio desse estado vibratório. 

Vocês vão descobrir isso, cada vez mais depressa, agora.
É essa alavancagem da Luz que, para nós, é a garantia do desaparecimento da Ilusão e desta dualidade, e

nada mais.
Vocês não têm que querer combater, vocês têm, sim, que ser o que vocês São. 

Quando compreenderem isso, e aceitarem isso, quando vocês fizerem a experiência, naquele momento, vocês
penetram nas Moradas da Alegria eterna, vocês penetram nos Domínios da sincronia, da felicidade.

O princípio de sincronia, o princípio de atração e ressonância, vai colocar, frente à sua vida, e desenrolar sob
seus passos, e na sua consciência comum, a majestade do Amor. 

Este é o aprendizado que vocês fazem hoje e que irão fazer, cada vez mais frequentemente, na condição,
obviamente, de não mais alimentar a dualidade. 

Eu disse ontem, eu repito esta noite: tudo, absolutamente tudo, sobre este mundo, foi feito para levá-los a
viver nesta dualidade, a fim de manter o véu da Ilusão e de manter o que eu denomino esta matriz. 

A matriz se nutre do medo. 
A matriz se nutre do bem e do mal e da alternância desse bem e desse mal. 

Todas as almas foram presas nesse bem e nesse mal.
A Unidade não é a negação do bem e do mal. 

A Unidade é elevar o nível vibratório acima desse nível da ação/reação.
É um trabalho interior de abertura do Coração.

Hoje, esse trabalho tornou-se possível, sob a influência da Irradiação Central, primeiramente de Sírius, mas,
depois, de Alcyone. 

Isso se tornou possível pela Radiação extremamente rápida gerada pelo Conclave Arcangélico. 
Cabe a vocês aceitá-la ou recusá-la.

Entretanto, vocês devem compreender que não podem servir a dois Mestres ao mesmo tempo: ou ao Mestre
exterior (que é a dualidade) ou ao Mestre interior (que é você mesmo) e nada mais.

************ 
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que aqui temos muitas pessoas que vêm, pela primeira
vez, me ver. 
Então, eu lhes apresento todas minhas saudações e todos meus respeitos e todo meu Amor. 

Se querem, tenho algo importante a dizer hoje e deixarei a palavra, sobretudo ao Arcanjo Anael, para responder suas questões. 

Quanto a mim, tenho novas responsabilidades. 
Essas novas responsabilidades sobre os planos multidimensionais, como dizer, me obrigam algumas vezes a vir entre vocês para
fazer certo número de desenvolvimentos. 

Os primeiros desenvolvimentos que fiz remontam, agora, ao mês de agosto. 
Vocês se recordam que falei, naquele momento, que o mês de agosto seria um mês extremamente luminoso, onde a Luz progrediria
muito sobre esta Terra mas que no mês de setembro haveria períodos que chamei com uma expressão «delírio» («yoyoter de la
touffe»), ou seja, que o mental iria se encontrar projetado ao mais alto e ao mais baixo, em função de circunstâncias vibratórias deste
planeta. 

Todos, em seu nível pessoal, tiveram experiências, mais ou menos difíceis. 
Então, eu venho dizer que o mês de outubro não terá a mesma tonalidade. 
E assegurem-se, isso não será pior, isso será muito melhor. 

Que quer dizer isso? 
Isso quer dizer que o período dos Casamentos Celestiais, que terminaram há agora 2 dias, correspondeu, como eu lhes disse, à
elucidação e à transformação de um problema que qualifiquei espinhoso com relação ao DNA humano.
Isso foi realizado. 

Então, muitos seres humanos, desde este período, e eu diria mesmo por vezes alguns dias antes do final do processo, sentiram
modificações vibratórias extremamente importantes no funcionamento mesmo de sua energia. 
Então, devo dizer que o mês de outubro será chamado, não mais «delírio» (yoyotage de touffe), mas o mês da evidência da Luz. 

Hoje, como no mês de agosto, vocês não compreendiam, enquanto não viveram o «delírio», o que era. 
Hoje, eu digo que daqui até o final de seu mês de setembro, voces viverão rajadas da Luz, evidências da Luz em que coisas que lhes
pareciam confusas, ou não claras, vão se esclarecer, como por um milagre. 

Há um fenômeno de aceleração, se querem, dos limiares da consciência, quanto ao acesso à Existência. 
Muitos seres humanos vão começar a viver e a fazer viagens um pouco específicas. 

Então, assegurem-se, aí, isso não vai fazê-los «delirar » porque não há mais «touffe» (tufo?). 
Isso quer dizer que irão se voltar diretamente aos espaços interiores onde o mental não pode intervir de qualquer maneira. 

Obviamente, o que vão fazer como experiências, cada um segundo seu nível, certamente, talvez, pela primeira vez, extremamente
confusos e, no momento em que voltarem à consciência comum, o mental vai tentar lhes dizer que tiveram, justamente, «delírio»
("yoyoté de la touffe").

Vocês se aperceberão por vocês mesmos que o que viveram, qualquer que seja o lado completamente «sobrenatural», completamente
«extraordinário», não poderá deixá-los na impressão de falsidade. 

Obviamente, haverá ao redor de vocês pessoas que vão lhes dizer que é o astral, que isso não existe. 
Então, eu lhes peço expressamente de bem compreender que o que vocês vivem e o outro não vive, obviamente, ele não pode
compreender e, obviamente, ele o colocará em dúvida.

Então, há interesse, durante um primeiro período em que esses flashes da Luz vão se fazer, de guardar isso em seu interior, para
guardá-lo, de algum modo, no calor, a revelação da Luz. 
Ou seja, não jogue para o exterior, para pessoas que não poderão compreender e que poderão mesmo ser atingidas pelo que vocês
vão viver, em suas convicções as mais íntimas. 

Vocês não convencerão ninguém da realidade do que vivem, vocês apenas convencerão da realidade de vocês mesmos, com relação
a seu interior, com relação à espiritualidade e à Verdade desses contatos novos.

Imaginem, por exemplo, que você vê um Arcanjo e que você se coloque a descrevê-lo numa forma que corresponda a estados
dimensionais e ao limite do antropomorfismo, ou seja, por exemplo, e, bem antes das dimensões de civilizações ditas «Triângulos» e
que você encontra na rua alguém que conhece e que, ele também, viveu, por exemplo, os Casamentos de Miguel ou o reencontro com
a Luz, e, ele permaneceu sobre uma forma específica do Arcanjo Miguel que era uma representação que fez dentro de si, relativa a seu
sistema de crenças. 
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E você, imagine que você faz uma viagem, fora desse corpo, no corpo de Existência e que você encontre um Arcanjo que pareça a um
«sputinik», isso vai soar engraçado. 
Obviamente, não é «sputinik», mas isso poderá bem fazer esse efeito. 
Quer dizer que você vai se encontrar confrontado com uma estrutura de Luz que estritamente nada tem a ver com a representação
Angélica ou Arcangélica habitual que há em suas iconografias. 
Então, obviamente, se você encontra este amigo (mas pode ser igualmente sua mãe ou sua mulher, ou seu marido) e lhe diz «eu vi
isso», o que ele vai dizer? 
Ele vai dizer: «você é tolo», e ele terá razão, porque ele não terá acesso, no mesmo momento, a esse nível de realidade.

É necessário bem compreender, como disse o Arcanjo Miguel, que todos aqueles que viveram o despertamento interior até o som
ouvido, às pressões percebidas na cabeça ou no chacra do coração, vocês são os Transmissores da Luz. 

Então, por favor, as transmissões da Luz se fazem no silêncio e tendo a humildade de não contar necessariamente o que viveram
porque é a melhor maneira de fechar o outro que não acessou ainda esta dimensão. 

Então, permaneçam, como disse a Fonte, nesta humildade da experiência que vão viver, especialmente porque não poderão colocar
necessariamente em palavras sensatas. 

Ancorem a Verdade do que viveram. 

Para vocês, isso será uma evidência mas, para aquele que não a vive, aceitem que as limitações que ainda não cairam são obstáculos
à aceitação mesmo do que vocês viveram.

Aproveitem, ao contrário, dessas experiências de evidências e das rajadas da Luz, para compreender que é este estado,
particularmente, que vocês devem irradiar em torno de vocês. 

E recordem-se que a irradiação da Luz não é uma vontade deliberada de enviar a Luz sobre qualquer um, isso, é um ato de poder. 
Basta-lhes simplesmente religarem-se a seu estado de ser, eventualmente lembrarem-se, pela memória e vibratoriamente, a
fulgurância da Luz que viveram. 

Talvez alguns dentre vocês irão se banhar no Sol. 
Talvez alguns de vocês vão viver em Agartha etc... etc... 
Cada um partirá, eu diria, sobre linhas de menores resistências e essas linhas de menores resistências estão ligadas a suas próprias
filiações espirituais. 

Gostaria também de dizer que, não se surpreendam: por vezes vão encontrar com formas que nada têm a ver com formas humanas,
aquelas que pertencem à Luz, mas, em sua linguagem, vocês poderiam chamá-las «animais». 
Eu lhes asseguro que não são animais, são linhagens espirituais e Seres de Luz, como vocês, que vivem em dimensões onde o
humano não existe. 
Eles emprestam formas originadas da própria animalidade de seu planeta. 
Então, não se surpreendam.

Obviamente, vocês não vão encontrar gorilas, vão encontrar algumas linhagens descritas nos Evangelhos, por exemplo, e
representadas pelos Quatro Animais.
Essas, são linhagens muito conhecidas. 
E há também linhagens muito mais exóticas. 

Então, gostaria de dizer que, contrariamente ao mês precedente em que vocês foram puxados e empurrados entre a evidência do que
viveram anteriormente, com os Casamentos Celestiais, e as egrégoras de medos que, como os chamo, os maus rapazes tentaram
lhes colocar sobre as costas, tiveram (graças a vocês mesmos, antes de tudo, e ao trabalho de impulsão que realizamos de nossa
dimensão) tiveram sucesso a evitar a armadilha e começaram a viver essas experiências, em grande número. 

Mas, tentem se centrar sobre o vivido e não sobre o bla-bla-bla, porque o bla-bla-bla, com relação ao vivido, é demasiado, porque vai
levá-los a ter que justificar, na dualidade, suas experiências e vocês nada têm a justificar, mas apenas estar nesta Vibração da
fulgurância da Luz, assim como a denomino.

É assim que vocês completarão melhor sua missão de Luz, como transmissores da Luz: ser irradiante do Amor e do Fogo do Amor,
simplesmente por sua Presença e não por uma vontade qualquer. 

Essas experiências lhes são agora abertas e é a multiplicação dessas experiências que vai permitir, pouco a pouco (não a seu nível
porque a seu nível isso será um brilho), ao nível do resto da humanidade, perfurar, rasgar, literalmente, o véu da ilusão.
Pouco a pouco, esse véu vai se rasgar, de maneira natural, sem forçar, unicamente aplicando toques e toques de Luz na superfície
desta ilusão. 

Vocês são as Âncoras da Luz, vocês devem manifestar esta Luz acolhendo as experiências que vivem, qualquer que seja a
intensidade, no segredo de seu coração, durante este período e isso é extremamente importante. 
Aliás, vocês constatam que se querem falar desta experiência a alguém que não a viveu, obviamente, ele vai entrar em resistência
porque você pode lhe contar coisas que, para ele, são completamente inverídicas. 

Os sentimentos vibratórios, os fenômenos visuais e as transferências de consciência serão cada vez mais numerosos na superfície
deste planeta. 
Cada vez mais seres humanos vão reencontrar, de maneira individual, de maneira pessoal, a Divina Maria. 
Muitos seres humanos vão reencontrar e dialogar, literalmente, por locuções interiores e também por vibrações, com os Anjos
Guardiões e com povos da Luz que estão aí para assistí-los. 
Eles são extremamente numerosos. 
Como o sabem, somos uma multidão, vocês não podem mesmo imaginar o número. 

Então, satisfaçam-se de viver e acolher, em seu coração, essas experiências místicas que, hoje, vão se abrir literalmente para vocês. 
Vocês não se tornarão tolos, vocês se tornarão simplesmente seres a caminho para sua Unidade que descobrem que o que viveram na
ação/reação não era de fato a Verdade do que vocês são, não mais, a realidade do que crêem.

Então, muitas coisas vão se revelar. 



Então, muitas coisas vão se revelar. 
Acolham-nas na alcôva de seu coração, na segurança de seu coração. 
Depois, num prazo, talvez, de algumas semanas, vocês terão a possibilidade de trocar entre vocês porque os processos começarão a
tocar o que chamaria de consciência coletiva. 

Haverá um despertamento, progressivo ou brutal, não o sabemos ainda, nas próximas semanas, da consciência da humanidade, não
mais sua consciência individual através de experiências, mas a humanidade vai tomar consciência da manipulação e da falsificação do
lugar que viveram, de sua escravidão âs forças que regularam tudo o que era do domínio da sociedade, do domínio do poder, do
domínio de religiões e mesmo ensinamentos espirituais, para mantê-los nesta prisão.

Vocês irão, coletivamente, pouco a pouco ou brutalmente, a partir do final de outubro e o início de novembro, tomar consciência da
ilusão. 
Nesse momento, o que o Arcanjo Miguel chamou «desconstrução» vai chegar ao ápice. 
Ainda uma vez, a certeza dos estados que vocês vão começar a viver será, para vocês, uma promessa de eternidade, uma promessa
de não mais ser desestabilizado pelo que vocês verão na superfície deste planeta. 
É como se dois mundos fossem sobrepostos, um, outro, durante um certo tempo. 
É exatamente isso que vai se produzir. 

Aí estão, caros amigos, os desenvolvimentos que queria fazer, como Grande Comandante da Ordem Melquisedeque, aquele que
preside os 24 Anciões. 

Foi extremamente importante porque o que vocês vão viver faz parte de seu retorno à Unidade. 
Vocês vão viver, verdadeiramente, fenômenos místicos que até ainda há pouco tempo, mesmo os maiores místicos não tiveram
acesso, porque hoje, a Fonte se aproxima de vocês de maneira extremamente importante.

A vibração da Luz que lhes está tocando (eu falo de diferentes Luzes multidimensionais, ou seja, a radiação do Ultravioleta, a radiação
do Espírito Santo, a radiação da Fonte) está modificando, de maneira irreversível, a trama espaço-temporal curvada naquela em que
vivem, que vai se revelar a fim de lhes permitir reencontrar, realmente, o que vocês são.

Aí está, caros amigos. 
É algo grandioso e mágico que vão viver, então, não dêem atenção aos ruídos do mundo. 
Isso não quer dizer, também, que vocês devam ser egoístas, obviamente, longe disso, porque vocês entrarão na humildade de seu
coração, mas sua consciência se expandirá e mais você poderá ajudar o brilho da Luz nesta dimensão e fazer compreender ao resto
de seus irmãos e de suas irmãs que vivem ainda isso, que estão na ilusão e que a ilusão é sofrimento e que a Verdade é Alegria
eterna. 
Toda a diferença está aí.

Dualidade iguala precipitação nos mundos do sofrimento. 
Unidade é elevação nos mundos da Alegria. 
É também simples assim: Dilatação / Alegria, contração / sofrimento. 

E é esta vibração, esta pulsação, que vocês vão descobrir, aquela que quer levá-los para a Unidade e aquela que os arrebata da
dualidade. 
E vocês vão tomar cada vez mais consciência.
E é tomando consciência, vocês mesmos, que vão nutrir a aproximação da Luz e a dissolução da ilusão, sem esforço, sem combate,
sem resistência e na Alegria. 
Isto é Verdade. 

Aí está, caros amigos, então, eu lhes transmito todas minhas bênçãos e todo meu Amor e os deixo com essas palavras, com este
desenvolvimento e vocês poderão se interrogar, em breve, se interessar com seu futuro, com sua revolução espiritual e eu deixarei,
desta vez, a palavra ao Arcanjo Anael, que responderá as questões que vocês lhe colocarão.

Eu lhes transmito todo o Amor do Conclave dos Anciões e dos 24 Anciões. 
Eu lhes transmito, e eles lhes transmitirão, eles mesmos, todo o Amor do Conclave Arcangélico e da Divina Maria, para vocês todos,
nesta Humaninade, sem exceção.
Nós os abençoamos e lhes dizemos até breve. 

__________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer do mesmo modo, se deseja divulgá-lo,
reproduzindo a integralidade do texto e citando sua fonte: www.autresdimensions.com. 

Versão do francês : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Bem, almas humanas em encarnação, eu lhes transmito minhas saudações.
Eu sou o Arcanjo Anael, Arcanjo da Relação.

Minha Radiação está na cor rosa.
Eu sou um dos reitores do planeta Vênus e intervenho mais especialmente, no Conclave, em tempo

como Embaixador, se quiserem.
Eu sou também aquele que pode, talvez, em meio ao Conclave, ser o mais capaz de compreender e de

explicar, assim como o fiz em numerosas intervenções, o que é a Relação.
Eu sou o Arcanjo da Relação, relação de Consciência a Consciência e também relação de plano a plano.
Minha função é, antes de tudo, assegurar certa forma de coesão nas radiações que lhes são irradiadas pelo

Conclave, desde a sua reunião.
Eu intervenho também a fim de ajudá-los a progredir, em meio ao seu próprio caminho, em meio à sua própria

Verdade, a fim de lhes permitir trabalhar, a fim de lhes permitir reconectar-se, também, através, justamente,
desta relação, ao que vocês são, em Verdade e em Eternidade, bem além do que vocês creem ser a única

Verdade, ou seja, do que os seus sentidos percebem, do que a sua alma percebe e do que a
sua Consciência percebe.

Então, se vocês bem o quiserem, eu quero sim tentar dialogar com vocês a fim de lhes permitir preparar o que
vai ser o seu trabalho, porque é ele um, durante este período em que vocês serão acompanhados, cada dia de

maneira diferente, por uma Radiação Arcangélica diferente, na qual vocês poderão apreender, por uma
etapa vibratória e, para alguns de vocês, por uma etapa visual ou auditiva, o que é o funcionamento e o

princípio da Consciência Arcangélica na sua dimensão.
Mas também, e de maneira talvez um pouco mais precisa, desta vez, sobre o que nós somos realmente, os

mundos onde nós evoluímos e os nossos planos de intervenção no que se refere ao seu planeta, aquele
que sustentamos e criamos desde tempos imemoráveis.

Então, vamos começar, se vocês quiserem.

***

Questão: por que me é difícil acessar níveis vibratórios mais elevados?

Bem amada, assim como a maior parte de vocês aqui presente sabe, houve alguns, eu diria, contratempos
ligados à não capacidade do seu material genético para acessar certas modificações indispensáveis ao acesso

da sua Consciência nesta Vibração em níveis muito mais etéreos, em níveis de Consciência muito maiores.
Entretanto, isto foi reparado.

É preciso que compreendam também que cada ser humano, cada Consciência em um corpo, em uma história,
em uma Consciência, de origem estelar e de filiação espiritual diferente, vibra segundo os seus

próprios marcadores e segundo as suas próprias revelações.
Assim, alguns seres humanos têm, hoje, acesso ao que chamamos, nós, os Arcanjos, de corpo de Estado de
Ser, que nada tem a ver com as estruturas que vocês apresentam hoje, que estritamente nada tem a ver com

os modos de funcionamento tal como os conhece, desde tempos imemoriais e que, no entanto, é Você,
em outro nível vibratório e em outro estado dimensional.
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É preciso bem compreender que inúmeros seres humanos, hoje, estão a caminho desta Revelação.
Esta Revelação só pode ser feita, assim como eu já disse, por pequenos toques.

De fato, determinadas revelações, se fossem feita de maneira violenta, iria induzir, no nível vibratório, um
deslocamento real e total da sua estrutura na qual vocês estão hoje.

Assim, portanto, não pode haver desvendamento, nesta dimensão, de maneira brutal.
Alguns desvendamentos existiram na sua Humanidade, por exemplo, para pessoas que fizeram uma

experiência às portas da morte, que foram realizadas fora desse corpo.
Hoje, vocês têm um duplo componente que se revela: o corpo de personalidade, que vocês conhecem.

Esse corpo de personalidade é regado, literalmente, de uma série de radiações e de Vibrações permitindo-
lhes elevar o seu nível vibratório.

E vocês têm, do outro lado, em outro espaço/tempo, além da dualidade que vocês percorrem, uma parte de
vocês mesmos que lhes foi retirada e que espera por esse momento, denominado «corpo de Estado de Ser».

Esse corpo de Estado de Ser não está aqui e, entretanto, ele é visível todo dia quando você olha o Sol.
Assim, o seu corpo espiritual, esse corpo chamado, em seus escritos sagrados, de «corpo da Ressurreição»

ou «corpo de Luz», é algo que os espera em outro espaço/tempo, em outra dimensão.
Hoje, é possível, para alguns de vocês, transladar a Consciência nesse plano do corpo de personalidade para
outro plano, ou plano do corpo de Estado de Ser, e sem descontinuidade, ou sem interrupção, se preferirem,

da Consciência.
Entretanto, esses processos devem ser vividos no nível da personalidade, por meio de alguns mecanismos
vibratórios que foram ilustrados pelos anúncios feitos pelo Arcanjo Miguel, correspondentes à reativação de

alguns potenciais que estavam, até agora, adormecidos e latentes em vocês.
Cada ser humano vive esta Revelação a seu ritmo.

As Vibrações e as Consciências, em relação direta com essas novas Vibrações se ativando em vocês, vão,
ainda uma vez, a seu ritmo.

Assim, vocês não são iguais diante da evolução vibratória, nesse momento preciso.
Há seres humanos e Consciências que estão no primeiro estágio e outros, dentre vocês, que estão no último

estágio.
Não há atraso, não há adiantamento, há somente estruturas ligadas às suas origens estelares e às

suas filiações espirituais que permitem o desvendamento mais ou menos rápido desses estados vibratórios.
Assim, portanto, não é conveniente inquietarem-se pela incapacidade para penetrar, no momento, o corpo de

Estado de Ser ou ainda para apenas ouvir a nota ‘Si’ ou perceber a ignição do que foi chamado de ‘novas
lâmpadas’.

Entretanto, esta Consciência que se revela a vocês não é prometida a alguns eleitos, ela é para o conjunto da
Humanidade.

Contrariamente ao que alguns ensinamentos quiseram fazê-los crer, não há qualquer limite à Revelação, não há
qualquer limite à sua possibilidade de acessar o Estado de Ser.

O único limite estava ligado ao bloqueio que existia até essas últimas semanas, que resolvemos de maneira
definitiva.

Assim, portanto, não há o que se inquietarem, há que trabalhar na humildade, nasimplicidade, no Amor e no
trabalho, eu diria, bem feito.

Além disso, não se preocupem com o que vocês percebem ou não percebem no momento.
Cada um segue a sua estrada, o seu caminho e a sua velocidade.

Então, continuem a trabalhar, não é?, como disse o Arcanjo Miguel, não é porque os Casamentos terminaram
que isso não iria se referir a outros seres humanos, muito pelo contrário.

Ele chamou isso, eu creio, de primeira onda, haverá outras ondas.
Sem entretanto remetê-los, como eu fiz a cada vez, a algumas palavras de Cristo que foram, por exemplo, «os

primeiros serão os últimos» ou «os últimos serão os primeiros», não é preciso demorar nisso.
Vocês participam de uma evolução coletiva porque estão em um tempo coletivo.

Nesse calendário coletivo, o calendário espiritual ou o tempo espiritual se associa ao tempo material ou, será
mais exato dizer, que o tempo material está prestes a se juntar ao tempo espiritual.

O que lhes foi curvado, falsificado e deformado está reencontrando a sua forma original.
Mas isso, ainda uma vez, não pode acontecer em um minuto.

Igualmente nós, o Conclave Arcangélico, como a Assembleia dos 24 Anciões ou como o conjunto dos Anjos e
dos seres de Luz ou dos seres multidimensionais que os assistem no que vocês vivem, não podemos revelar,

de maneira brutal, a Verdade, senão esse mundo explodiria literalmente diante da potência da Verdade e
da Luz.

No entanto, e assim como sabem, vocês têm necessidade do seu material genético, não nós, para realizar a
sua missão.

E qual é a missão de vocês?
Participar da expansão permanente da Vida, da expansão permanente das dimensões e reunificarem-se ao

que vocês são, reunificarem-se na Unidade.
Então, o importante é talvez, antes de todas as coisas (mesmo se vocês não tiverem ainda a Consciência do
corpo de Estado de Ser, mesmo se vocês não tiverem ainda a percepção do som ligado ao contato com a



alma), estarem antes de tudo em paz com vocês mesmos.
E eu asseguro que, se vocês realizarem o que foi solicitado durante os Casamentos Celestes, se vocês se
servirem das chaves Metatrônicas que lhes foram entregues, se vocês se servirem das frases simples de

acolhimento da Luz e da Verdade, o seu coração estará em paz.
Com um coração em paz, você estará então pacificado e poderá esperar com toda serenidade o momento

propício para o seu despertar.

***

Questão: como vão se articular as modificações do DNA com a data de 2012?
Bem amado, quem falou em 2012?

Quem insinuou, ou imprimiu na Consciência coletiva, esta data de 2012?
Há transformações em curso, atualmente, agora, isso está acontecendo.

Os Casamentos Celestes, e o período que vocês vivem, são um período de Revelação.
A Revelação está prevista para durar certo tempo, mas eu lhes diria que o tempo pode ser encurtado e em

nenhum caso alongado.
O que quer isso dizer de falar de tempo encurtado?

Bem, eu tomaria simplesmente este exemplo: hoje, os seres começam a reencontrar o seu estado de Estado
de Ser.

Imagine que, de hoje para amanhã, por um impulso coletivo, um número considerável de seres humanos, o
dobro daquele que é atualmente, descubra pela primeira vez o Estado de Ser, ou que um número ainda

diferente, de hoje para amanhã, ative o contato com a alma, nesse momento, o plano da Ilusão no qual vocês
vivem seria imediatamente neutralizado pelo seu próprio esforço vibratório.

Assim como sempre dissemos, nós estamos aí para lhes dar a mão, mas nós não podemos descer até vocês,
compete a vocês subirem até nós.

Subir até nós necessita de abandonar certo número de coisas e eu já me exprimi antes longamente sobre a
noção do abandono à Luz que lhes permite encontrar a Unidade além desta dualidade que vocês

experimentam.
Então, a liberação do DNA, tal como isso se tornou possível pelos diferentes tipos de irradiações que nós

dirigimos sobre este planeta, abre-lhes, hoje, portas inimagináveis.
Pouco a pouco, à medida do transcorrer dos dias e semanas, um número cada vez mais importante de seres

humanos vai acessar essas dimensões, novas para eles.
Não pode ser questão da Ilusão ou do astral, como alguns se agradariam de dizer.

As manifestações que vocês irão viver são suficientemente eloquentes para não serem confundidas, de uma
maneira ou de outra, com a que chamamos, ou que vocês chamam, de mundo astral ou emocional.

Evidentemente, o mental, nos primeiros tempos, vai tentar lhes dizer que isso não é verdade, mas a adesão da
sua Consciência a esta experiência de transcendência fará de modo que o mental não poderá, de modo
algum, se opor, exceto se vocês lhe derem atenção, deixando-o se expressar em vocês e se vocês se

satisfizerem com ele.
Entretanto, o tipo de experiências ligadas ao Estado de Ser, o tipo de experiências de Paz, de Alegria interior,
vividas pelas diferentes radiações que emitimos para vocês, além mesmo do corpo de Estado de Ser, lhes
permite, agora, neste corpo de personalidade, experimentar alguns mecanismos inéditos, para vocês, até

então, mesmo depois de vidas inteiras passadas a meditar ou a praticar alguns exercícios espirituais.
É preciso bem compreender que a chave está nesse nível.

Então, não há data limite.
Há uma data limite, efetivamente, que está ligada à entrada do conjunto do seu sistema solar em um

alinhamento com o centro galáctico e isto está, efetivamente, previsto para 21 de dezembro de 2012.
Entretanto, esta data não significa que vocês vão esperar até esta época.

As coisas estão muito mais avançadas do que vocês pensam ou do que vocês esperavam.
Nós estamos em um momento em que o conjunto da Criação, nesta densidade, pode balançar de um dia para

o outro.
Entretanto, uma série de etapas foram escritas, foram retranscritas, pelos que vocês

denominaram Profetas ou Mensageiros.
Entretanto, compreendam bem que fomos obrigados, nós também (e os seres que zelam pelo destino desse

sistema solar e desta Humanidade, em particular, foram também obrigados) a jogar, no sentido nobre do
termo, com as datas.

Não esqueçam que os seres que limitaram a sua expansão Dimensional e que os constrangeram a se
manifestar nesta dualidade, não podem conhecer os fatos espirituais.

Eles passeiam, em todo sentido do termo, em Consciência, desde esta dimensão até a dimensão que é
imediatamente inferior, que vocês chamam de segunda dimensão, e até a quarta dimensão.

Mas eles não têm acesso, de nenhuma maneira, ao que acontece nas dimensões da Luz Autêntica.
O que nos permitiu desenvolver um cenário de intervenção (no nível dos planos multidimensionais além da sua
dimensão, mas que implica no término da sua dimensão), algo que foi, eu diria, para esses seres e para essas

Consciências, da ordem do Imprevisto e do Imprevisível.



Hoje, isto está realizado, então, as portas estão grandemente abertas.
Uma série de processos deve chegar, mas que depende também da reação da Humanidade a esta liberação

nova, além dos Casamentos Celestes que iniciamos agora.
Não há, portanto, data limite em 2012, as datas serão mais próximas do que vocês puderem levá-las.

***

Questão: por que aqueles que já tiveram uma conivência espiritual afastaram-se de mim?

Bem amado, hoje o ser humano faz escolhas, essas escolhas, além da adesão a uma espiritualidade ou a outra
coisa, são antes de tudo em função do desejo da liberação da Consciência que é dele, que é sua, mesmo

nesse corpo de personalidade.
O que isso significa?

Que, se vocês estiverem congelados (bloqueados), se vocês não aceitarem a transformação, pela sua adesão
a ritos, a religiões ou a crenças que estão suficientemente ancorados em vocês, e nos quais vocês encontram

certo equilíbrio e certo desenvolvimento, com qual direito iríamos nós retirá-los disso?
Não esqueçam que esta dimensão lhes instaurou o que eu chamaria e o que vocês chamaram, de livre

arbítrio.
O livre arbítrio não é a liberdade.

A Liberdade é, justamente, sair do livre arbítrio para penetrar na Eternidade.
Entretanto, os seres humanos hoje se separam.

Existe, assim como eu já disse, uma decantação entre o que é pesado, o que está congelado e o que é
leve: entre o que desce e o que sobe.

O que sobe, é a sede pela Unidade, o que desce, é a atração para a dualidade e, aí, nada podemos.
Nada podemos mudar naqueles que querem permanecer nesta dualidade.

Entretanto, vocês devem compreender que esta dualidade que foi criada por algumas entidades, tem
necessariamente um fim porque ela é, de qualquer modo, um disparate e um beco sem saída.

Crer que aderindo à dualidade e que a cultivando, de maneira intensa, de maneira absoluta mesmo eu
diria, o bem, seria suficiente para liberá-los da dualidade:quantos seres humanos vocês viram realizar isso

desde dezenas de milhares de anos?
Extremamente poucos em relação ao conjunto de almas que estão prisioneiras nesta densidade.

Então, assim, a Fonte decretou o fim desta dualidade.
Mas, entretanto, até o derradeiro limite desta dualidade, nós não podemos impor aos seres que estão

engajados nas suas próprias crenças, na sua própria verdade(porque este é seu ‘ponto de vista’), nós não
podemos desengajá-los desta crença, até o último momento.

Quem irá decidir o último momento?
A massa daqueles que irão decidir ir para a Unidade porque, naquele momento, eles serão capazes de

elevar suficientemente o seu estado vibratório e, portanto, dimensional, para permitir a Translação Dimensional
do conjunto.

Mas, nesse momento, a questão não irá se colocar mais.
Mas, hoje, inúmeros caminhos são levados a se separarem.

O que está pesado deve se afastar de vocês e vocês devem se separar disso se se tornarem leves.
Assim, alguns, entre vocês, vivem transformações, não unicamente no nível da Consciência, mas até mesmo

do desenvolvimento da sua Vida: deixar um emprego, tomar a escolha da liberdade, da liberação, mesmo sem
conhecer o seu futuro e o seu amanhã, é uma grande prova de coragem e uma grande prova de desejo de

viver a Unidade e de voltar para a Unidade e de escapar da dualidade.
No entanto, foi-lhes sempre solicitado para não julgar, para não condenar, porque vocês não sabem quem

está no outro, além da aparência.
Vocês não sabem o que é o outro, na Unidade, vocês não sabem o que é o outro, na Verdade.

Assim, portanto, ocupe-se do seu caminho e da sua Verdade, aquele que quiser encontrar a sua própria Luz.
Eu já o disse e repeti, ajudar o outro não é querer convencê-lo de que o que vocês vivem é a Verdade

porque, para ele, não é a Verdade sob o ‘ponto de vista’ dele.
Entretanto, cultivando a Luz e a Vibração, aspirando literalmente a sua alma e a sua Consciência e a sua

personalidade para o Estado de Ser, vocês irão permitirão aliviar as Vibrações.
E, portanto, segundo o ‘princípio de ressonância e de atração’, vocês irão permitir, naquele momento, à

Unidade, entrar em manifestação na sua Vida, mesmo sem penetrar, na realidade, no momento, o corpo de
Estado de Ser.

Mas, entretanto, certo número de sincronias, certo número de mecanismos fluidos e novos vão se instaurar.
A partir do momento que vocês impulsionarem a energia de uma mudança para a Unidade, a Unidade virá

a vocês.
Algumas coisas vão se instaurar, vibratoriamente e no desenrolar da sua Vida, para facilitar-lhes, literalmente,

a Vida, porque, naquele momento, vocês terão dado prova da ausência de medo, vocês terão tomado a



decisão que vai ao sentido da sua Unidade.
Isso pode ser, efetivamente, mudar de região, isso pode ser, efetivamente, perder ou deixar um emprego, isso

pode ser também a decisão de deixar tal ou tal pessoa.
Entretanto, é necessário bem compreender que o processo de decantação escapa às decisões afetivas e às

decisões mentais: trata-se aí também de um ‘princípio de atração e de ressonância’.
O que é pesado retorna ao pesado, o que é leve, vai para o leve, e assim uns caminhos se afastam e outros

se juntam.
Vocês não têm que julgar nem que condenar, vocês têm que observar e aceitar ir ao sentido do que vocês

querem ser.

***

Questão: por que eu pude, desde o início dos Casamentos Celestes, contatar o meu corpo de Estado
de Ser e não mais agora?

Bem amada, é preciso bem compreender que a experiência de Estado de Ser, aí também, é diferente
segundo cada um.

Alguns seres não tiveram acesso, alguns o tiveram muito rapidamente e em seguida eles se encontraram como
que privados desta magnificência por uma razão que é muito simples de compreender: alguns seres são

capazes, efetivamente, de se juntarem ao Estado de Ser, mas, se os deixássemos muito tempo no Estado de
Ser, eles não teriam mais necessidade de voltar a este plano.

E nós temos necessidade de muitas pessoas e de Consciências, em meio a este plano, para realizar o
trabalho da espiritualização da matéria.

Então, não é preciso surpreender-se se, a certo momento, foi-lhe permitido viver algumas coisas e isso lhe foi
retirado.

Não se trata de uma punição, mas de uma verdadeira proteção.
Entretanto, o importante é realizar, na personalidade, a Paz, a Alegria e a elevação Vibratória.

O Estado de Ser, mesmo se isso for apaixonante, espera por vocês.
Vocês sabem agora que ele existe, para aqueles que tiveram os seus primeiros contatos.

Vocês sabem que isso é Verdade e Eternidade, mas, entretanto, o trabalho que vocês têm que fazer está
ainda nesta dimensão.

Então, para os seres que tiverem uma facilidade de deixar a personalidade para ir viver no Estado de Ser, nós
colocamos, de algum modo, as barreiras.

Não é preciso também esquecer que alguns bloqueios existiam nessa Humanidade, através dos bloqueios
existentes no DNA.

Entretanto, aqueles que viveram, em Consciência, desde o início dos Casamentos Celestes, passagens nesta
dimensão do Estado de Ser e que não têm mais acesso a isso, não estão sob a influência de um bloqueio
qualquer, mas, bem mais, ainda uma vez, do que chamei de barreiras, para lhes permitir manter ainda este

corpo de manifestação, a fim de aqui trabalharem, e atraírem, literalmente, aqueles que deles irão se aproximar
nesta dimensão.

Isso faz de vocês, assim como o disse Miguel, Ancoradores e Transmissores da Luz.

***

Questão: por que, contrariamente ao que foi anunciado, não vimos a Luz de uma Merkabah coletiva
no Céu do México? Um limiar não teria sido atingido?

Bem amado, de modo algum.
O que foi anunciado foi visto, lá onde deveria ser visto.

Entretanto, a informação não esteja talvez disponível para vocês.
É preciso bem compreender que, quaisquer que sejam as manifestações da Luz, elas serão sempre utilizadas

no inverso do que é a Luz.
Assim, as Embarcações de Luz, que apareceram em diferentes lugares do seu sistema solar, em diferentes

lugares deste planeta, ou foram ridicularizadas, ou foram todas, simplesmente, caladas, escondidas.
Se devesse existir, eu diria, uma aparição coletiva do conjunto das forças da Luz autêntica no seu planeta, você

poderá estar certo de que a sua mídia decretaria imediatamente a invasão, o que não é, obviamente,
absolutamente, o caso.

Então, não espere, por seus meios habituais, ou seja, pelo que você chama de mídia, obter a Verdade.
A Verdade não pode sair do que está falsificado e cujo objetivo é escravizá-los, totalmente.

O que foi anunciado realmente se manifestou.
As embarcações de Luz manifestam-se cada vez mais frequentemente e não unicamente em torno do Sol, lá,

onde estão estacionadas, mas em diferentes países.
Entretanto, vocês não terão acesso a isso na sua mídia habitual.

A informação existe, os testemunhos se multiplicam e irão se multiplicar cada vez mais, e o que é o caso, já



desde vários meses e irá se reforçar progressivamente nas semanas e meses.
Inúmeros seres humanos, além mesmo do México, a partir do momento que se reuniram na intenção unitária de

‘ir para a Luz autêntica’, perceberam, até mesmo, corpos Arcangélicos, com os seus próprios olhos.
Isso é verdade, mas, entretanto, não foi clamado.

***

Questão: a Merkabah é a Jerusalém Celeste que São João descreve no Apocalipse?

Bem amado, existem numerosas denominações no que se refere à Jerusalém Celeste.
A ‘Jerusalém Celeste’ é uma Embarcação de Luz na qual se encontra a Divina Maria.

Maria é um ser especial na Criação.
De fato, embora vinda de uma dimensão além do antropomorfismo, ela foi capaz de descer as suas

Vibrações a fim de percorrer o conjunto das dimensões, até materializar, de modo natural, um corpo, nesta
densidade.

Ela foi, em seguida, capaz de voltar aos planos dimensionais e de fusionar o corpo de personalidade com o
corpo de Estado de Ser e, com ainda outro corpo que você não conhece, situado além das dimensões

antropomorfizadas.
A Jerusalém Celeste é, portanto, a sua Embarcação, foi assim denominada.
Entretanto, ela teve, em outros tempos, e em outros lugares, outros nomes.

A Jerusalém Celeste é uma Embarcação de Luz.
Mas, agora, se eu lhes dissesse que alguns seres, eles mesmos, são Embarcações de Luz: eles são capazes
de atingir, no seu veículo de Estado de Ser e na sua dimensão de Estado de Ser, dimensões que poderiam

corresponder ao que vocês chamariam, sobre a Terra, de uma cidade de médio porte.
Isso lhes é dificilmente concebível.

Vocês imaginam Embarcações de Luz de diferentes formas, alguns de vocês veem discos voadores, outros
verão formas específicas, com cores específicas ou composições específicas.

É-lhes preciso admitir, entretanto, que o que chamamos de Embarcações de Luz são,
realmente, Embarcações de Luz.

Uma Embarcação é algo que se desloca, trata-se, portanto, de uma Luz se deslocando.
Nesta Luz pode existir uma Consciência ou um conjunto de Consciências.

Assim, esses conjuntos de Consciências podem compor uma Embarcação de Luz, ou uma Merkabah coletiva,
ainda maior do que o conjunto das partes que a constituem.

Isto está ligado à capacidade das ‘partículas de Luz’, nos multiversos e nas multidimensões não dissociados,
para poder se arranjar, se montar, a fim de criar veículos denominados Embarcações de Luz, cada vez

maiores.
Assim, vocês têm um veículo de Luz específica, esse veículo de Luz, ou Merkabah individual, está ligado ao

seu corpo de Estado de Ser e à sua dimensão estelar, se preferirem, quanto à sua origem Dimensional.
Existem a seguir veículos Merkabah, ou Embarcações dimensionais, associando diferentes Consciências.

Existem, por fim, entidades específicas, níveis de Consciência específicos, nada tendo a ver com os mundos
da encarnação ou com os mundos humanoides, capazes de materializar a sua Consciência em uma

Embarcação de Luz muito específica.
Assim o é para os Arcanjos, assim o é para seres pertencentes a civilizações ditas dos triângulos.

Entretanto, mesmo um ser tendo passado pelas portas da encarnação como talvez alguns dos 24 Anciões, são
capazes de manifestar igualmente um corpo de personalidade etérea, como um corpo de Estado de Ser

superando grandemente o aspecto humanoide.
Não há, portanto, descrição muito mais precisa ou formal do que aquela própria que São João descreveu de

maneira muito mais material, eu diria, ou em todo caso colorida, de acordo com os seus termos.
A Embarcação de Luz chamada de Jerusalém é a Embarcação que dirige, eu denominarei assim, se o

quiserem, as Frotas Intergalácticas ligadas à Luz, em relação com Sirius.

***

Questão: o nosso Sol seria uma Embarcação de Luz, igualmente?

Nesse sentido, também, os planetas são Embarcações de Luz, entretanto, eles tomaram forma, uma forma
redonda, que está ligada à curvatura do espaço/tempo.

A curvatura do espaço/tempo imprimiu uma série de formas, em uma densidade quase imutável, sobre uma
escala de tempo em todo caso suficientemente longa.

Entretanto, existem, mesmo no seu sistema solar, inúmeros objetos, inúmeros satélites, inúmeras luas, assim
como vocês nomeiam, que nada têm a ver com estruturas inertes, mas que são, realmente, Embarcações de

Luz pertencentes a mundos multidimensionais.



***

Questão: como saber se as mensagens que recebemos estão corretas?

A partir do momento, bem amada, em que houver relação e comunicação com outros planos, obviamente, você
poderá se colocar a questão de saber se o que você capta, percebe e recebe, vem da dimensão X ou Y e não

virá de dimensões alteradas.
Eu responderia, como já respondi a numerosos pedidos: o importante não é tanto, ainda que no absoluto isso
poderia ser verdade, saber de onde vem a comunicação, porque esta comunicação, qualquer que seja, vai ter

efeitos.
Se, evidentemente, a sua comunicação se dirigir a um ser cuja condição de Consciência, cuja

condição espiritual e cuja condição de personalidade, estiverem muito afastadas do seu estado vibratório em
relação à comunicação estabelecida, isto será, para ele, de todo modo, falso.

Que esta comunicação venha da Fonte, ela mesma, ou que ela venha de uma dimensão situada, por exemplo,
na 11ª dimensão, esta pessoa estando na dualidade só pode, nesse momento, dizer que isto é falso.

Imagine agora que um ser desperto venha vê-la e que lhe transmita uma informação vinda da 18ª dimensão,
este vai reconhecer, vibratoriamente, o sinal da transmissão que eu chamaria de Unitário.

Nesse momento, há entrada em ressonância, entrada em atração em relação ao que é recebido.
Assim, o que é importante, não é querer discernir, de maneira imperativa, se aquilo é bem ou se aquilo é mal
porque cada ser humano tem um ponto de vista diferente que é em função do seu próprio nível vibratório.

Assim, não há uma Verdade, mas há uma Verdade específica do ponto de vista da pessoa que recebe ou que
transmite.

O importante sendo que a Consciência se modifica, o importante é não estar bloqueado.
Então, agora, as comunicações que você recebe, no que o envolve, são em função, obviamente, da sua

capacidade vibratória para receber essa mensagem.
É preciso bem compreender que, mesmo eu me exprimindo agora deste modo,eu não estou de modo algum
presente nesta 3ª dimensão, mesmo vocês podendo captar a emanação, a Vibração ou a pertinência, pouco

importa.
Eu faço apenas passar através de um filtro.

O filtro está mais ou menos coerente e em fase com o que expresso, mas também coerente e em fase com o
que você recebe, do que é expresso pelas palavras, mas também pela Vibração.

Assim, o importante não é saber se aquilo é certo ou não, a partir daí, você entra na dualidade, o importante
sendo se conectar e se colocar em relação e em comunicação com a Unidade.

Aspirando a Unidade, você penetra os reinos da Unidade.
Penetrando os reinos da Unidade, nesse momento, o que virá e o que irá transcorrer através de você será

adaptado, de maneira certa, à pessoa que está à sua frente.
Não é o mesmo, por exemplo, em relação aos Casamentos Celestes que tiveram um processo planetário que

estritamente nada tem a ver com o que você pode transmitir, para uma dada pessoa, a um dado momento.
Tratou-se ali de um processo referente ao conjunto da Humanidade e ao conjunto do planeta, qualquer que

seja a idade ou qualquer que seja a língua.
Há, portanto, aí também, um nível vibratório que era diferente e cujo alvo era diferente.

É muito importante compreender isso.
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Saudações a vocês.
Eu sou Anael, Arcanjo da Relação e da Radiação Arcangélica. 

Eu sou aquele que garante a relação, a comunicação e, portanto, o próprio princípio do Amor.
Os Arcanjos são legiões.

Nós pertencemos, todos nós, sem exceção, a mundos da Luz Unificada, pertencendo, na sua linguagem, a
dimensões Autênticas, que vocês chamariam de 18ª dimensão.

Nós somos Forma, nós somos Consciência, nós somos Cor, nós somos Vibração e nós somos Função.
Entretanto, as nossas linhagens estão estabilizadas e evoluem, de maneira permanente, nesta dimensão.

O nosso papel é intervir durante a criação de algumas dimensões e de alguns mundos.
O nosso papel é intervir, mesmo nessas criações, no momento oportuno chamado de mudança de ciclo, de

translação dimensional, de despertar ou de ascensão.

Cada mundo criado na terceira dimensão, unificada ou dissociada, vai permitir a intervenção de uma ronda
Arcangélica constituída de sete Entidades distintas e, entretanto, unificadas.

Assim, neste planeta Terra, nesse sistema solar, temos sido sete durante a instalação desta dimensão, lá se
vão tempos imemoráveis e nós intervimos, de novo, desde o início do seu ano terrestre.

Este ano, nós estamos reunidos no que se chamaria Conclave Arcangélico, em que nós casamos e
fusionamos as nossas sete Radiações, a fim de permitir ao mundo em que participamos de uma criação elevar-

se além do nível vibratório da criação.

Cada um de nós apresenta e possui uma esfera de influência, uma esfera de Radiação.
Do meu papel no nível da comunicação, da relação e do Amor, eu vou intervir, cada dia, como seu

intermediário entre o Conclave e vocês, a título individual e coletivo. 
Nossa Radiação, através do trabalho realizado e sintetizado pelo Arcanjo Miguel, de recepção e de

transformação de algumas qualidades vibratórias da Luz, denominadas Radiação do Ultravioleta, Radiação da
Fonte e Radiação do Espírito Santo, permitiu, nesta Humanidade, desencadear uma primeira onda impulsora

do Despertar coletivo.

Deixarei o Arcanjo Miguel falar muito mais longamente sobre esses fatos.

Assim como o falei, nesta 3ª dimensão e no conjunto de dimensões terceiras, nos multiversos, nós somos sete
a intervir. 

Na 5ª dimensão, somos 12 a intervir. 
Na 11ª dimensão, somos 24 a intervir.

Enfim, agora, de volta ao longo do eixo Vibracional até a 18ª dimensão (que é nobre morada nos multiversos)
nossas formas, nossa Radiância, nossas cores e nossas Vibrações, são profundamente diferentes em cada

dimensão. 
Assim, as representações antropomorfizadas, tendo sido deixar-se ver a alguns Seres Humanos, não são mais

que o pálido reflexo e a pálida cópia do que somos, em Verdade e em Unidade, na nossa dimensão.

Esta forma, quando vocês penetrarem o corpo de Estado de Ser, quando o corpo de Estado de Ser da Terra
se manifestar, irá lhe tornar visível a forma real e a Vibração e radiância reais da nossa Consciência individual e

coletiva.

ANAEL - 5 de outubro de 2009
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Entretanto, há preparação. 
A ligação do seu plano com o nosso plano só pode ocorrer, de maneira direta, através de dimensões

unificadas, ou seja, a partir da quinta dimensão e não abaixo. 
Há, portanto, efetivamente, um passo vibratório a fazer, do seu lado, para se juntar e apreender o nosso lado.

Eu me permito, a partir de agora, dizer-lhes que lhes é solicitado prosseguir o esforço de subir em Vibração, tal
como foi solicitado pelo Comandante dos Melquisedeques, tal como foi solicitado de novo pelo Arcanjo Miguel,

e tal como eu lhes solicito ainda uma vez, em nome do Conclave Arcangélico.

Este esforço vibratório corresponde a duas fases que podem se associar ou não segundo as suas
possibilidades: a primeira é um aspecto vibratório independente da noção de horários, corresponde à Vibração

das cinco Chaves da Coroa da cabeça(denominadas as cinco sílabas sagradas, OD - ER - IM - IS - AL).

Em segundo, o acolhimento da Luz Crística, em Verdade e em Unidade.

E, de um outro lado, respeitar, durante esta semana, o período das 14h00 às 14h30, como sendo o período
propício à elevação vibratória da coletividade humana.

Repetindo, aí também, o que eu acabo de lhes dizer quanto à primeira parte, vocês podem se ajudar, durante
este período, de um cristal denominado Fonte ou ainda dos protocolos dados pelos Regentes da Intraterra, há,

agora, mais de um ano, correspondente à utilização de algumas formas cristalinas que vocês conhecem.

Aí está, quanto a mim, o que eu tinha a lhes apresentar.

***

Questão: para colocar em vibração as 5 chaves da Coroa, convém focalizar nossa atenção sobre um
dos pontos da cabeça, pronunciando uma sílaba dada?

Não. 
Para aqueles que conhecem o Mestre Ram, ele comunicou, há um ano, um protocolo denominado a ativação

do Coração (Meditação direcionada para o Coração).
Esse protocolo estava ligado à focalização da Consciência na Coroa Radiante do Coração, ligada a uma
focalização do mental sobre pontos precisos, de modo a desencadear a Vibração da Coroa da cabeça. 

É exato dizer que cada sílaba sagrada corresponde a um ponto preciso do cérebro e da cabeça, constituindo a
Coroa da cabeça.

Entretanto, não é necessário, para a Coroa da Cabeça, utilizar, além disso, a ferramenta mental de focalização. 
O aspecto vibratório da pronunciação basta e é suficiente por si.

***

Questão: pronunciar as cinco sílabas sagradas interiormente pode convir igualmente?

Não. 
A Vibração é uma vibração sonora pertencente ao seu mundo. 

Assim, não ouvir a Vibração não corresponde à Vibração.

***

Questão: pessoas, em outros tempos, pronunciaram essas cinco sílabas?

Essas cinco sílabas pertencem à língua matricial silábica existente sob forma vibratória, além mesmo da
linguagem. 

Essas cinco sílabas sagradas são as chaves Metatrônicas de Luz que lhes foram comunicadas no período de
15 de agosto. 

Jamais esses sons foram revelados na sua Humanidade.

***

Questão: a pronunciação em diferentes ritmos poderia induzir efeitos diferentes?

Não. 



Cada um é livre de pronunciá-las a seu modo. 
O importante sendo que a língua vibre e desencadeie a Vibração no nível do seu corpo. 

O ritmo lhes é próprio e lhes é particular. 
A língua se posiciona da maneira mais natural que seja. 

Qualquer que seja o seu idioma, qualquer que seja o funcionamento do seu cérebro, pronunciar, com a língua,
o OD, só se pode fazer de uma maneira.

***

Questão: pronunciar essas sílabas em grupo traz algo a mais do que fazê-lo só?

Sim. 
A partir desse momento, vocês unificam, na fase de abertura da Consciência, as suas Consciências. 

E isso favorece um tanto a mais o fenômeno de translação e o fenômeno de aumento vibratório da sua
Consciência.

***

Questão: fazê-lo em várias vozes ou de acordo com diferentes tipos de melodias seria interessante?

Isso seria complicar as coisas ao extremo. 
Permaneçam, e continuem simples, se quiserem efetivamente.

***

Questão: isso pode apresentar um interesse de se gravar para reencontros em seguida, como um
eco?

Não, porque acoplando a vibração sonora produzida pela posição da sua língua, ao mesmo tempo, é isso que
desencadeia a ativação de zonas precisas no seu cérebro.

Escutar esses sons sem pronunciá-los seria apenas uma Ilusão.
Há associação da Vibração sonora com a posição da língua, que modifica as ondas cerebrais e o

funcionamento da sua Consciência, no seu cérebro.

***

Questão: o número de vezes que essas sílabas são repetidas é importante?

A importância está no nível em que você a coloca.

***

Questão: é prejudicial pronunciá-las juntos?

Não. 
A partir do momento em que vocês multiplicarem as Consciências humanas que fazem o mesmo exercício,
vocês vão ressoar e amplificar, cada um segundo seus ritmos próprios, e a abertura ocorrendo no nível da

Coroa Radiante da cabeça vai permitir unificar as suas Consciências, não pela repetição, mas pelo que ocorre
depois da repetição.

Quando vocês pronunciam em alta voz o OD - ER - IM - IS - AL, vocês ativam os cinco pontos da sua cabeça. 
A ativação desses cinco pontos permite o derramamento, em vocês, de uma qualidade vibratória ligada à Luz

Metatrônica que se mantém mais próxima da Fonte.

Vocês são, portanto, alimentados pela Fonte.

O fato de fazê-lo em conjunto não vai melhorar a sua própria conexão, mas, estando todos conectados à Luz da
Fonte, vocês irão, nesse momento, unificar, não as suas Consciências individuais, mas a Consciência, em cada

um de vocês, da Fonte. 



E, nesse momento, vocês realizam um espaço sagrado permitindo acessar, de maneira muito mais consciente,
eu diria, esta Consciência.

***

Questão: isso pode provocar vibrações, em eco, da coluna vertebral até o sacro?

Sim. 
Isso corresponde à atualização, em vocês, desta descida da tripla Irradiação da qual eu acabo de falar cujo

objetivo é, efetivamente, abrir a Coroa do Coração e, em alguns casos, ativar o Triângulo do sacro.
Enfim, em um outro caso, reunificar o Triângulo sagrado do sacro, a Coroa do Coração e a Coroa da cabeça.

***

Questão: são esses fenômenos que permitem desenvolver o Antakarana?

O Antakarana, felizmente, pôde se desenvolver bem antes da Presença, em vocês, do OD - ER - IM - IS - AL.

Ele corresponde, este Antakarana, à conexão consciente entre o corpo e a alma, e a alma e o Espírito.

Esse processo iniciou desde o início, no nível coletivo, da descida do Espírito Santo, que começou a se
manifestar no seu Sistema Solar a partir do mês de agosto de 1984.

Faz então um certo tempo que esta Presença Radiante da Coroa do Espírito Santo está em vocês. 
Ela que permitiu, inicialmente, começar o trabalho de despertar que se completa hoje pela Radiação do

Ultravioleta que lhes transmitimos e pela Radiação da Fonte que decidiu, este ano, e durante os Casamentos
Celestes, manifestar a sua Presença e a sua Radiância, antes do esperado, da chegada de Metatron.

***

Questão: o conjunto de estrelas do Universo são Embarcações de Luz?

A Embarcação de Luz é uma Consciência e uma forma que viaja, que se desloca nas dimensões, no espaço e
em diversas funções que vocês poderiam chamar de temporais, mesmo se elas não forem isso.

Assim, toda forma de Consciência existente no nível de uma forma, assim como no nível de uma onda, pode
ser chamada de Embarcação de Luz.

Assim, os planetas, as estrelas, os sóis, deslocam-se em um circuito específico, podendo também ser
assimilados como Embarcações de Luz.

Vocês mesmos, como Sementes de estrelas, como Seres Humanos redescobrindo a sua Verdade essencial,
como Seres de Luz, e Seres de transcendência, vão, vocês também, reencontrar a sua dimensão de

Embarcação.

É difícil colocar em conceito de palavras, ou mesmo lhes fazer saber, o alcance real do que eu acabo de
enunciar, enquanto vocês não viverem isso.

Entretanto, durante as suas primeiras viagens no Estado de Ser, vocês irão se libertar de condições ligadas à
Vibração desta dimensão em que vivem. 

Vocês terão, então, nesse momento, a possibilidade real e concreta de penetrar espaços totalmente diferentes
quanto à sua posição, quanto à sua emanação e quanto ao seu princípio. 

Vocês irão reencontrar, nesse momento, o que é chamado de Embarcações de Luz.

Toda Embarcação de Luz é uma forma inscrita em meio a uma intensidade específica e participando de um
movimento.

Assim, sim, a resposta pode ser assim dada: um planeta, como uma estrela, são efetivamente Embarcações
de Luz.

***

Questão: uma Embarcação de Luz é dotada de Consciência?

A Consciência habita tudo, absolutamente tudo. 



Assim, a Consciência que eu chamaria, na sua linguagem, de 'última', aquela que poderá se definir como sendo
Alfa e Ômega, podendo se definir como estando Aqui e Agora, podendo se definir como o conjunto da

Criação, ou seja, o infinito e o indefinido, poderia se densificar (compactar) até estar presente em um átomo ou
em uma partícula constituinte de um átomo.

A particularidade da Consciência, quando não está limitada e prisioneira de uma forma, é de ser capaz de viajar
e de se expandir no infinito e se retirar ao infinito.

Assim é a Fonte Pai/Mãe Una que foi capaz de habitar, de maneira temporária, um corpo de densidade de
terceira dissociada, ou seja, um corpo Humano. 

Ela foi capaz de estar em um sistema planetário, ou em um Sistema Solar, até mesmo em uma galáxia.

A Consciência não conhece limites. 
A Consciência desse corpo no qual vocês estão é limitado e finito. 

Isto é, aos olhos da Fonte, heresia, mesmo se vocês chamarem isso de experiência, mesmo se a experiência
lhes permitiu crescer em Luz, ninguém deverá mais ser, jamais, cortado da Fonte.

Então, sim, a Consciência é onipresente. 
A Consciência, consciente dela mesma, é um outro paradoxo, no seu universo, sobre o qual é difícil colocar

palavras.

Nos multiversos e nas multidimensões, a Consciência é infinita. 
Ela é infinita e pode ser, até mesmo, indefinida. 

Ela pode se definir ela mesma, em um processo transitório, mas ela escapa a esta finitude percorrendo
novamente os caminhos do indefinido e da finitude.

Isso é peculiar à evolução da Consciência.

Vocês estão, não esqueçam, em uma Consciência dissociada e dual. 
A partir do momento em que reencontrarem o Estado de Ser, a partir do momento em que reencontrarem os
domínios em que não há mais separação, onde não há mais limites, a Consciência se torna sem separação e

sem limite.

Vocês não são compartimentados, vocês podem fusionar a sua Consciência com outras Consciências.
Não há mais, nesse nível, separação.

A Consciência está, literalmente, aberta a todos os ventos, a todas as Vibrações, e a qualquer outra
Consciência.

***

Questão: qual a diferença entre uma Flor de estrelas e uma Semente de estrelas?

Uma semente não é uma Flor. 
Uma Flor é o resultado da Semente, mas a Flor também dá Sementes. 

Há uma diferença entre Semente e Flor. 
A Semente de estrelas não revelou a sua dimensão de Flor e, no entanto, ela contém a Flor de estrelas e

aquela que chega ao pleno desenvolvimento da Consciência, em meio aos multiversos e às multidimensões
não dissociadas.

Assim, uma flor pode ser e se tornar um planeta ou um Sol. 
A diferença situa-se na própria emanação. 

A Semente possui todas as qualidades da Flor, não manifestadas, não atualizadas. 
As forças estão voltadas para o interior. 

Na flor, as forças estão voltadas para o exterior. 
Há um sentido de orientação da Consciência que diferencia a Semente de estrelas da Flor de estrelas.

***

Questão: como ir para o abandono à Luz?

Bem amada, o abandono à Luz é, antes de tudo, uma aquiescência à Luz. 
O fato mais importante, em relação à Luz, é que ela é Inteligente. 

A segunda coisa é compreender que a Inteligência da Luz será sempre superior à inteligência do seu cérebro e



ainda, eu diria, da inteligência do seu Coração.

É suficiente, entre aspas, portanto, aceitar que a Luz atue e deixá-la trabalhar em meio às suas estruturas.

Obviamente, eu falo de todas as estruturas: físicas, emocionais, energéticas, mentais e espirituais. 
Este abandono é algo que é para se realizar.

A maior parte de seres humanos, mesmo no caminho espiritual, tem tomado por hábito e por experiência
controlar e dominar. 

Ora, justamente, a passagem da dualidade passa pela cessação do controle, pela cessação da referida
dualidade e, portanto, pelo processo de abandono de se controlar a si mesmo.

O que não quer dizer, obviamente, fazer não importa o quê. 
Isso quer dizer, simplesmente, abandonar-se a outra coisa, esta outra coisa sendo considerada como mais

ativa e mais apta para fazê-la encontrar a Unidade como você mesma.

Entretanto, isso que eu falei está inscrito, também, em você. 
Não é questão de procurar isso no exterior, mesmo, efetivamente, a qualidade e a quantidade de irradiação que

chega sobre esse sistema solar sendo profundamente diferente desde mais de um quarto de século.

Entretanto, convém compreender que este abandono só pode ser feito por você.
Nós não podemos forçar, obrigar, constranger nenhuma alma a viver este abandono.

Existem algumas técnicas visando acelerar esta noção de abandono.

Quais são os obstáculos ao abandono? 

São de duas ordens, essencialmente: a primeira estando ligada a uma grande causa que eu chamaria de
'excesso do mental'. 

Nesse mental, não se situam unicamente o raciocínio ou o questionamento, mas, também, o que chamaria de
crenças que são induzidas pelas suas próprias experiências de Vida.

Assim como disseram muitos Sábios ou muitos Místicos, os exemplos são muito numerosos, o mental é o
obstáculo essencial à percepção desta Luz que eu qualificaria de Supramental.

Quando eu falo de Luz, eu falo de Vibração, não falo de Luz astral, não falo mais de Luz física.

Mesmo a Luz Supramental sendo um dia visível nesta densidade, eu falo, sim, de uma Luz situada em uma
outra dimensão. 

A particularidade desta Luz é que ela não é astral, ou seja, que ela não faz parte dos seus mundos
intermediários, mas, sim, de uma realidade supra sensível, situada acima das esferas habituais nas quais vocês

evoluem.

Esta Luz Supramental é caracterizada por uma Vibração extremamente rápida que podemos qualificar de
diferentes modos. 

Ela está relacionada também com um estado que não é um estado de humor, mas um estado de Ser, chamado
de Alegria Interior. 

A Alegria Interior é um estado, não de indiferença, mas de desprendimento real de tudo o que pode acontecer
na Vida, agradável como desagradável.

Esse estado não se adquire pela prática obstinada da meditação.

Cada caminho é diferente: alguns Seres podem encontrar este estado, simplesmente meditando, outros vão
encontrá-lo passeando na natureza, outros vão encontrá-lo ouvindo música. 

O importante sendo fazer calar a atividade mental. 
Cristais também podem ali chegar.

Como você vê, bem amada, existem inumeráveis modos de chegar a fazer calar o que mascara, literalmente,
esse supramental. 

A segunda coisa é, obviamente, tudo o que está encrustado em você, programado em você, através de
algumas estruturas, interiores e exteriores, que induzem, em você, emoções.

Todas as emoções, eu especifico, são contrárias à Alegria.

A Alegria de que falo não é uma emoção. 
A Alegria de que falo não é um contentamento ligado a circunstâncias exteriores, é um estado de ser Interior
que leva ao que é denominado, na tradição oriental, o Samadhi, ou seja, à Alegria interior ligada ao despertar.

Ela é diferente de tudo o que é emoção: uma emoção é algo que é, por essência, efêmero, que é uma reação
ou um modo de reação, se preferirem, em relação a um estímulo vindo modificar o seu ambiente.

Por exemplo, se você prova o prazer, vocês sabem todos, muito bem, que, qualquer que seja a causa desse



prazer, ele não irá durar mais do que o momento em que a estimulação exterior que gerou esse prazer estiver
presente, e desaparece assim que o estímulo exterior desaparece.

A emoção, qualquer que seja (raiva, tristeza, prazer que acabo de falar ou, ainda, medo e, sobretudo, medo)
são elementos que vão impedir, literalmente, o seu acesso a esta dimensão supramental porque as emoções,

de maneira geral, representam um estado vibratório.

Este estado vibratório é uma reação, ele participa da dualidade e não da Unidade.

Lembrem-se de que o supramental participa da Unidade, e unicamente da Unidade.

Compete-lhes encontrar a técnica que lhes é própria, a cada um de vocês, para favorecer esta eclosão da
Alegria interior.

***

Questão: o que significa: o poder do Amor não é o Amor?

Sim, absolutamente, o poder do Amor não é o Amor. 
O Amor é Ser. 

O Amor é Alegria. 
O Amor não quer nada e nada pode, nesta dimensão. 

O Amor é um 'estado de ser'.

A partir do momento em que o ser sai do ser para entrar em ação, nesta dimensão, ele se afasta do estado de
ser e, portanto, do Estado de Amor.

Assim, mesmo os seres tendo encontrado o Amor mais absoluto, ou seja, o estado de Ser mais ligado à Fonte,
a partir do momento em que esses seres aderirem a sistemas existentes ou criarem sistemas de crenças

(através de exercícios ou através de religião, mesmo as mais conhecidas entre eles), eles saem deste Estado.

Aí está o paradoxo: o Amor não é poder, mas ele é todo poder, a partir do momento em que você abandona
o seu próprio poder ao Amor.

O amor é uma radiação, é uma qualidade de ser, em relação com a transparência, com a capacidade de uma
Consciência para deixar se infiltrar e deixar fluir dela a qualidade vibratória que recebeu, sem modificá-la de

qualquer maneira.

Isso associa os princípios que você descobre, neste momento, ligados à integridade, no sentido da
responsabilidade, ligados à transparência.

Quer dizer que o que deve sair da sua boca não deve ser contrário ao que pensa o seu cérebro, que o que se
exprime, através dos seus gestos e dos seus comportamentos, deve estar impregnado desta qualidade de

transparência.

Então, o controle, assim como o defini aqui, é um abandono de toda vontade de poder.

O Amor é um abandono do poder do Amor. 
O Amor confere um estado de ser, este estado de ser se basta a ele mesmo, age por ele mesmo.

Hoje, é-lhes solicitado isso.

Na época de Cristo, as coisas eram bem diferentes: a Revelação da Luz não podia ocorrer no nível da
Humanidade, ela devia passar pelo sacrifício de uma Entidade específica, ela devia passar por um

ensinamento, por parábolas, por metáforas, por histórias.

Hoje, vocês estão muito além disso, mesmo a título individual.
Entretanto, a modificação, hoje, é, antes de tudo, uma modificação 'coletiva', ela não é preparatória, isso foi o

caso para a Vida e o sacrifício de Cristo. 
Ela é atualizada, hoje, na sua dimensão.

Assim, é-lhes solicitado para não se oporem, para não entrarem em reação, para ser neutro de ser, neste
estado de alinhamento, a fim de se beneficiarem ao máximo da qualidade vibratória da Luz da Fonte, da Luz do

Ultravioleta, da Luz do Espírito Santo, que são irradiadas até vocês.

Vocês devem aceitar e abandonar toda vontade própria, todo desejo pessoal, toda atividade mental, e toda
atividade emocional, para tocar este estado de Estado de Ser. 

Isso ocorre, de maneira muito simples, porque há um afluxo e influência e ação energética, real, no nível das
suas diferentes estruturas, físicas e sutis.

A partir do momento que vocês captarem, de uma maneira ou de outra, esta Vibração, a Essência desta



Vibração vai penetrá-los e vai transformá-los. 
Não há nada mais a fazer senão isso.

Obviamente, nesta Humanidade dissociada de 3ª dimensão, vocês se habituaram, desde a sua encarnação e
progressivamente em suas encarnações, a manifestarem esse princípio de ação e reação.

Entretanto, a ação/reação não é a Graça.
A ação/reação está submissa ao princípio de Carma.

Resolver o Carma, passar da era do Carma, da era da ação/reação, para a era da Graça, passa pelo que
poderíamos chamar, eventualmente, de Karma-Yoga, ou seja, passar da noção de ação/reação para a noção

de Serviço desinteressado.

Servir o outro é certamente a melhor maneira de chegar a se liberar do seu próprio mental e das suas próprias
amarras.

Obviamente, associado a isso, vocês devem sair do julgamento.
O julgamento é ausência de transparência.

Na transparência não pode haver julgamento de qualquer tipo, de qualquer maneira e de qualquer pessoa.
Isso não necessita de um esforço, no sentido intelectual, isso não necessita de um ascetismo, sobre o plano
de exercícios a realizar, mas, bem mais, de um mecanismo, que eu qualificaria de quântico, no funcionamento

da sua Consciência, consistindo em não mais lutar, em não querer, em não desejar.
Mas isso lhes é conhecido por diferentes ensinamentos, em particular, orientais.

***

Questão: qual é a diferença entre o mental e o ego?

O ego é o conjunto de estruturas (não unicamente mentais, mas também emocionais, mas também ligadas às
suas crenças e aos seus comportamentos) que levam, de uma maneira geral, tudo para si.

Esse tudo para si não é, em si, negativo, mas expressa um movimento de energia do exterior para o Interior,
enquanto que o movimento da doação de si é um movimento do Interior para o exterior. 

Assim, o ego é constituído do mental.

O mental pertence indiscutivelmente a esta dimensão, já que ele não existe além desta dimensão e eu diria
mesmo que não existe nesta dimensão que eu chamaria de unificada, com os seus Seres vivos que não foram

cortados da Fonte, em outros universos e outras galáxias.

Assim, portanto, o mental é a ferramenta colocada à disposição do ego.

O mental passa o seu tempo discriminando, classificando e analisando e, por vezes, especulando, mas, em
nenhum caso, o mental irá lhes permitir integrar o que chega do supramental.

Nesse sentido, o mental é um obstáculo à emergência do supramental e, portanto, da Luz.

O ego corresponde ao que chamamos de corpo de personalidade. 
Ele tem uma utilidade de perpetuar a vida nesta dimensão, de perpetuar uma certa forma de Ilusão.

O ego está ligado ao mental, o supramental está ligado ao que está acima da alma, ou seja, ao Espírito.

O mental alimenta e mantém o ego e garante a sua persistência e o fato de que ele permaneça constante.

O ego leva para si.
O supramental transmite, a partir do momento em que é recebido, uma Vibração específica que nada tem a

ver com a Vibração do mental. 

O mental planeja sempre um acontecimento, qualquer que seja, em termos de relação ou de perda e isso é
inexorável, disso vocês não podem escapar.

Não existe qualquer capacidade, no mental, para alcançar o Coração ou para alcançar a Unidade.
Isso é impossível, isso é apenas a estrutura induzida pelo mental.

O mental não pode admitir esse princípio do Coração, por uma razão que é muito simples, é que, a partir do
momento em que o Coração for encontrado, ou que a transparência se estabelecer, a partir do momento em
que a Inteligência da Luz, ligada ao abandono vivido, se expressar realmente nos fatos quotidianos, nesse

momento, o mental perde a sua preeminência, e ele não quer perdê-la, certamente.

***



Questão: fazer perguntas e ouvir suas respostas faz ainda parte do mental?

Perfeitamente. 
A partir do momento em que uma palavra é emitida, obviamente, ela faz intervir o mental. 

Mas, entretanto, existe uma Vibração ligada à inter-relação e à Radiância, os dois são possíveis e, nesse
momento, agem interiormente, além do que você percebe.

Através de palavras, há um aspecto vibratório e um aspecto de Consciência que é independente mesmo de
palavras que são pronunciadas.

Assim, há alguém que é chamado de Mestre Ram, que se manifestou várias vezes, e que lhe expressou,
através de respostas, por palavras, pelo silêncio, pela Luz, e pela Vibração, a mesma qualidade de resposta.

A palavra induz necessariamente ao trabalho do mental mas, entretanto, outros níveis são iniciados, ao mesmo
tempo. 

Entretanto, você jamais irá encontrar a porta de saída pelo mental, quaisquer que sejam as palavras que eu
pronuncie.

É por isso que foi dito, por mim mesmo, pelo Arcanjo Miguel e por muitos outros canais, por muitos outros
intervenientes, que jamais se irá encontrar a porta do Coração pela cabeça. 

Entretanto, estamos conscientes de que algumas palavras, além mesmo do aspecto vibratório que é induzido
pela minha Radiância ou pela nossa inter-relação, têm um efeito em suas estruturas, além mesmo da

compreensão que você tem, pelo mental ou pelas palavras.

***

Questão: como a porta do Coração, então, pode se abrir?

Unicamente, assim como eu ali eu me empenhei, durante várias horas, pelo 'abandono'.
É a única palavra que lhes coloca, sobre esta Terra, a maioria dos problemas.

Eu me expressei muito longamente, eu diria o equivalente a várias horas, sobre o conceito de abandono. 
Obviamente, ler ou ouvir palavras sobre o abandono não leva ao abandono, mas lhes permite, agora, eliminar o

que não é o abandono.

A partir do momento em que vivenciaram os Casamentos Celestes e que perceberam as Vibrações, muitos de
vocês perceberam as Vibrações da Coroa do Coração e, naquele momento, o mental se cala.

Assim que o mental se reativar, a Coroa do Coração se interrompe.
Há, aí, um aprendizado verídico do que é a dimensão do supramental ligada à Coroa do Coração e do que é a

vibração do mental.

Entretanto, assim que você sair deste estado de Unidade, a Vibração da Coroa do Coração se interrompe.
Há portanto, aí também, aprendizagem da persistência de um Estado vibratório.

Entretanto, a primeira etapa é verdadeiramente o que eu denominei, não há outras palavras: abandono.
Abandono é se dar.

Dar-se a quê?
A algo que você não pode conhecer, justamente, a não ser se abandonando, e se você conseguir viver esse

abandono.

***

Questão: o chamado à Luz Crística em Unidade e em Verdade pode representar um passo para esse
abandono?

Trata-se de um passo essencial que lhe foi comunicado. 
Entretanto, compreenda bem que o aspecto da Luz Vibral, da Vibração da Luz que se impacta, mesmo em sua

cabeça, deve, aí também, ser objeto de um abandono. 
Porque, a partir do momento em que você captar a Vibração nos seus Chacras superiores situados no alto do

seu corpo, se você não dirigir, se você não canalizar, pela Consciência e também pela vontade, naquele
momento, a energia e a vontade desta energia, para o Coração, você vai deixá-la girar na sua cabeça e terá

assim nutrido o mental.

Não esqueça que a ativação das cinco chaves Metatrônicas permite penetrar, na cabeça, a Coroa do Coração:



há interpenetração, assim como o disse o Arcanjo Miguel, da Coroa do Coração e da Coroa da cabeça.
A Coroa do Coração e a Coroa da cabeça são Coroas radiantes que devem se sobrepor, sofrer alquimia e se

resolver uma na outra.

Então, sim, a primeira etapa, tal como a definiu, ou seja, acolher a Luz Crística, é já uma primeira via para o
abandono. 

Em seguida, a segunda via para o abandono é quando você tem a oportunidade de perceber a Vibração no
nível de certas partes do seu corpo, de ativar a Vibração do Coração, servindo-se dessas Vibrações do seu

corpo.

Progressivamente e à medida que você penetrar o santuário do Coração, e que você chegar a manter a Coroa
Radiante, você irá se aperceber de que a Alegria inunda o seu Espírito, de que o mental não pode mais intervir

e de que você penetra em domínios de experiências novas.
A Verdade está nesse nível e em nenhum outro lugar.

Obviamente, o que você vive, nesse momento, é totalmente independente de todo sistema de conhecimento,
qualquer que ele seja. 

O conhecimento, ele mesmo, deve desaparecer, qualquer que ele seja, para dar lugar à Vibração do Coração.

***

Questão: abrir a Consciência sem limite não irá provocar uma perda da individualidade, do ego?

Bem amada, absolutamente não. 
A perda da individualidade apenas existe durante um fenômeno denominado 'dissolução'. 

Esse fenômeno, chamado de dissolução, não pode existir. 
É o que quiseram lhes fazer crer.

Uma Consciência criada, uma Consciência nascida, não pode ser aniquilada, de nenhuma maneira possível. 
Assim, portanto, o acesso do ilimitado na limitação, o acesso da personalidade ao corpo de Estado de Ser,
provoca, simplesmente, o desaparecimento do corpo de personalidade e a passagem da Consciência no

corpo de Estado de Ser.

Não há interrupção da Consciência, não há dissolução da Consciência, mas há, sim, expansão da Consciência
e passagem de uma esfera de experiência a outra esfera de experiência.

Obviamente, transferir totalmente a Consciência do corpo de personalidade ao corpo de Estado de Ser
necessita de não mais estar presa a qualquer posse, em todos os sentidos do termo. 

O poder é uma posse.

***

Questão: o que entende por translação dimensional?

Nós, Arcanjos, preferimos chamar o fenômeno específico de transição que vocês irão viver, e que já vivem, por
certa parte e uma certa parte de vocês, de «translação dimensional».

Esta translação corresponde, realmente, ao termo exato: vocês transladam de um nível de Consciência a
outro nível de Consciência.

Assim como vocês transladam da vigília ao sono, assim como vocês transladam da vigilância à meditação, do
mesmo modo, a sua Consciência deve passar e transladar do corpo de personalidade ao corpo de Estado de

Ser, com a fusão com o corpo de personalidade, ou sem esta fusão, conforme o caso.

Entretanto, a Consciência não será interrompida.
Não há, portanto, um adormecimento de Consciência, não há, portanto, uma mudança de Consciência, há

continuidade da Consciência em uma translação dimensional.

Assim que você nasce nesse mundo, você perde o conhecimento do que viveu antes da sua vinda.
Do mesmo modo, a cada encarnação e pelos jogos daqueles que os constrangeram a viver esta experiência
da encarnação, você tem um esquecimento, um véu de esquecimento, que acompanha cada nascimento e

cada morte.
Hoje, é questão de um novo nascimento, mas este novo nascimento não provoca uma morte, no sentido em

que você entende até agora.
Trata-se, sim, de uma real translação dimensional.

Esta translação dimensional corresponde aos indivíduos, pelo planeta, mas também ao conjunto do seu
Sistema Solar, o que não é, portanto, um fenômeno isolado.



***

Questão: como se explica o calor vindo do Céu, mas não do Sol, diretamente?

Bem amado, existe, atualmente, uma quantidade de Radiações que nós retransmitimos para vocês, que são
conduzidas através de alguns processos ligados à Luz e às Radiações.

Algumas dessas Radiações lhes chegam de muito longe, no nível de Sistemas Solares extremamente
distantes, de constelações extremamente afastadas.

Existem, também, Radiações cada vez mais perceptíveis, emitidas pelo conjunto dos planetas do seu próprio
Sistema Solar.

Assim, aqueles que, até o momento, rejeitaram a emissão da influência das Radiações dos planetas, que
vocês chamam de astrologia, vão compreender o seu erro.

Obviamente, não há apenas a Lua, o seu próprio satélite, que possa modificar as marés e os cursos de água e
o clima.

Muitos planetas emitem irradiações novas.
Assim, frequências específicas são emitidas, neste momento, pelo conjunto dos planetas do seu Sistema

Solar.

As Radiações são profundamente transformadas pela Luz e por uma série de transformações se misturando,
elas também.

O despertar da Luz, no seu corpo biológico, corresponde também ao despertar de diferentes planetas do seu
Sistema Solar.

Este despertar emite uma forma de Radiação, do mesmo modo que um Ser Humano que desperta emite uma
Radiação.

Vocês captam, vocês também, as Radiações ligadas aos planetas.
É preciso bem compreender que o que vocês vivem no Interior de vocês corresponde ao que acontece no

exterior de vocês, como também no seu mundo planetário, como em outros planetas.
O que significa que, efetivamente, vocês vão perceber cada vez mais o fluxo de Radiações,

independentemente daquelas que chegam dos fins remotos das galáxias e do cosmos.

Vocês vão receber as Vibrações novas dos seus próprios planetas.
Alguns planetas desse Sistema Solar já bascularam os seus polos físicos e magnéticos.

O conjunto desse Sistema Solar está a caminho da sua translação.
O que vocês percebem, sob forma de aquecimento, em alguns lugares do seu Céu, não ligados ao Sol, está,

efetivamente, ligado a irradiações planetárias.
Agora, eu não posso situar, de maneira específica, o lugar onde foi essa irradiação, mas você pode recebê-la

de diferentes lugares do seu corpo e do seu Céu.

***

Questão: as modificações do DNA vão reduzir as reações da Sombra?

Sabemos qual é a finalidade do que acontece e sabemos que é perfeito e luminoso. 
Entretanto, é preciso bem compreender que os Casamentos Celestes e a Radiação que vocês vivem não são,

no momento, captadas pelo conjunto da Humanidade, no nível dos seus Chacras superiores, ou ditos
superiores, ou seja, a partir do Chacra do Coração.

É preciso bem compreender que, na fase de 'transformação', jamais é o novo que se impõe, é sempre o antigo
que morre por si.

O problema é que algumas formas de energia e algumas Consciências ancoradas no poder não querem morrer
e, no entanto, elas devem, mesmo se isso deva passar pela morte do corpo.

Assim, alguns Seres vivem em resistência e tentam resistir, de uma maneira ou de outra, tanto à Luz como à
Sombra. 

Os dois são erros.

Obviamente, essas almas não podem sabê-lo, no momento, então assim vocês se dirigem, efetivamente, para
períodos chamados de confrontação, de atrito, literalmente, entre a Sombra e a Luz.

Entretanto, os Seres que descobrem hoje a dimensão espiritual nova do Estado de Ser, que vivem através do



estabelecimento, nela, da Alegria interior, do silêncio interior, ou da nota Si, são capazes de resistir a essas
reações.

Lembrem-se de que a Unidade não pode ser reação.
A Unidade é viver na Unidade.

A única maneira que vocês têm de ajudar aqueles que estão ainda nesta dualidade é de, sobretudo, não
participar do seu combate, de um lado ou de outro, mas, sim, de continuar a elevar o seu nível vibratório.

É assim que você rende o maior Serviço a esta Humanidade e a esse sistema solar.

Então, não se demore no que poderia chamar de som de botas.

Isto está, obviamente, planejado e, como já sabem, outros intervenientes lhes disseram que, no Céu, os planos
limitantes (para chamá-los assim ou o que outros intervenientes chamaram de maus rapazes) não têm mais

razão de ser: eles foram desfeitos no Céu, do mesmo modo que serão desfeitos sobre a Terra.

Mas, entretanto, alguns não podem admitir, por uma razão que é muito simples: eles sempre funcionaram na
noção de poder e de medo.

O medo serve o poder, e o poder se serve do medo, isso será reproduzido neste período final.

Entretanto, a limitação desta confrontação não pode vir senão da sua própria possibilidade de elevação
vibratória, de translação dimensional.

Progressivamente e à medida que os Seres Humanos, cujo número é cada vez mais considerável, se abrem a
esta nova Vibração, eles descobrem espaços inexplorados.

Os novos elos descobrem também que é possível manter um estado de neutralidade benevolente, um estado
de Alegria interior, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua própria vida e não se sentem mais obrigados
a penetrar os espaços de reações, de emoções, de mental, para permitir favorecer a elevação desse Sistema

Solar, desta famosa translação da qual falamos.

Todo o desafio está aí: o que vão fazer vocês do seu caminho permanecendo nesta dimensão?
Vocês vão decidir, em sua alma e Consciência, entrar em resistência e se oporem?

Vocês vão decidir, em sua alma e Consciência, se confrontarem?
Esta será a sua escolha, mas recordem-se de que essa escolha, e pela Essência, faz parte da dualidade.

Isso quer dizer que devemos aceitar?
A questão não deve ser colocada assim.

Se o seu nível vibratório se separar, literalmente, desta ação/reação, desta confrontação, desta crise
econômica, desta vontade de dominação de uma pequena parte da Humanidade sobre o conjunto da

Humanidade, e se vocês encontrarem os recursos para elevar o seu nível vibratório, vocês verão que, muito
facilmente, irão escapar assim a toda confrontação e a todo ataque à sua pessoa, à sua integridade ou à sua

vida.

A vocês cabe escolher.
Eu retomarei a frase de Cristo: «que isso seja feito segundo a tua fé».

Vocês não podem pretender o estabelecimento da Unidade e da Luz combatendo a Sombra. 
Isso, alguns de vocês viveram e integraram na sua Consciência e no seu campo vibratório.

Agora, chega a hora de colocar em prática, em uma escala muito mais vasta.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados, eu lhes transmito as minhas saudações e a Radiância do conjunto do Conclave
Arcangélico.

Recebam, todos vocês, a nossa gratidão pelo trabalho efetuado.
Nós os abençoamos, todos vocês, juntos.

************
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Bem amados, eu volto para vocês, a fim de ajudá-los a melhor apreender a função essencial do Arcanjo Miguel na
sua Humanidade e na sua Criação.

Como sabem, estamos reunidos em Conclave desde o início do seu ano Terrestre. 

Nossa função corresponde à intervenção no momento em que uma Criação se faz e no momento em que uma
Criação se desfaz para aceder a outra Criação.

Nós estamos, em meio a esta dimensão, reunidos em sete e constituímos uma energia Unificada que transmitimos, por
nossa vez, de uma entidade chamada de Central.

É preciso que compreendam, agora, e que assimilem (além da Vibração própria do Arcanjo Miguel, da Radiação do
Ultravioleta, que inúmeros de vocês perceberam, receberam, e provaram, durante este período), sobre o plano

espiritual, quem é Miguel.

Miguel é um Arcanjo. 

Como todos os Arcanjos, ele pertence à 18ª dimensão, ele pertence a uma linhagem, como eu, chamada de ‘não
evolutiva’ porque fixada, nesta dimensão, em um sentido do Serviço absoluto à Fonte.

Assim, portanto, e assim como eu o disse, nós jamais falhamos. 

Nós servimos, de maneira indefectível, há éons e éons, as Humanidades e as dimensões, transmitindo a Fonte em suas
diferentes composições.

Outro Arcanjo que é específico (mas eu dele falarei, se quiserem, em outro momento) é o Arcanjo Metatron que, ele,
não vem da 18ª dimensão, mas está mais próximo, como ele lhes dirá, da Fonte. 

Estando mais próximo da Fonte, ele é o seu representante.

A Fonte, tendo a capacidade para se dilatar ao infinito, ou para se contrair ao infinito, modifica a sua expansão e a
sua contração. 

A Fonte tem, portanto, necessidade de uma testemunha fiel que permaneça semelhante a ela, quaisquer que sejam
os acontecimentos, quaisquer que sejam as modificações ocorridas em sua própria manifestação de consciência.

Assim, Metatron é o reflexo fiel da Fonte. 
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Não estando ele na capacidade para se contrair ou para se dilatar, ele persiste próximo à dimensão mais elevada e
permanece em meio a esta Vibração. 

Ele permite, portanto, ser, por sua vez, o canal para a Fonte, para ali voltar, ao seu assento, no momento desejado.

No que se refere ao Arcanjo Miguel, ele está presente, em inúmeras tradições, na superfície deste planeta. 

Ele é aquele que é como Deus, MIKA-EL, ele está ligado a AL e a IM, ou seja, ao mistério, elevado. 

Ele está ligado, se quiserem, a esta noção de ‘algo que eleva, que transcende e que retorna’.

***

Assim, a missão de Miguel é, nesta Humanidade, específica. 

É assimilada, e será cada vez mais assimilável, ao que chamaremos, se quiserem, de Espírito do Sol. 

Ele está também, e de maneira um pouco menos convencional, associado ao Espírito de Cristo.

Por quê? 

Miguel se manifesta pelo Fogo.

Ele se manifesta, ele se condensa nos cometas que são uma das suas expressões.

Obviamente, Miguel está além do cometa, mas a sua Consciência pode interferir e se integrar em elementos
cometários, do mesmo modo que o príncipe Miguel é o que permite, realmente, ao seu Sol, aquecer. 

Cristo passou pelo Sol. 

Miguel passou pelo Sol.

Nós empregamos às vezes, e vocês empregam às vezes, em certas terminologias, a palavra ‘Cristo-Miguel’,
simplesmente para ilustrar que duas das principais filiações de Cristo são Miguel. 

Ele é, portanto, no nível de Cristo, dois pilares, sobre os quatro, em relação com o Fogo e a ignição, com a capacidade
para colocar o Fogo. 

Este é o princípio de Cristo-Miguel.

Cristo, Miguel e Maria participam da nova Trindade, aquela que deve permitir acessar uma dimensão bem mais
elevada e não dissociada da Fonte.

Assim é constituído um triângulo radiante de força denominado Cristo/Maria/Miguel.

A energia de Cristo, a energia do Mestre da Luz, se aproxima pouco a pouco e irá se revelar, de maneira progressiva,
por sua vez, ao passo que a energia Metatrônica será ativada, totalmente, na superfície deste planeta.

No que se refere a Maria, como sabem, nós lhe transmitimos os nossos Selos e a nossa Radiância. 

Ela é, portanto, depositária e Mestra, de algum modo, do Plano e do desenvolvimento do Plano da Luz sobre esta
Terra. 

Cristo, Maria e, enfim, Miguel.Miguel é, de algum modo, eu diria, o elemento central, o pivô que permite acender o
Fogo, veicular, em vocês, a transformação ligada à Radiação do Ultravioleta que lhes permite, e já permitiu a

inúmeros de vocês, despertarem para dimensão do Coração.

Com relação ao ‘Fogo do Amor’, Cristo-Miguel representa, de algum modo, o Espírito total do Sol.

Eu os lembro de que o Sol é uma Entidade consciente que é alimentada, em permanência, de maneira um pouco
específica, pelo que chamei de seus corpos de Estado de Ser ou corpos de Eternidade que estão, de algum modo, no

Sol, e que esperam o retorno de vocês.

Assim, Cristo, Miguel e Maria são os guardiões dos seus corpos de Ressurreição. 

Eles têm, a seu modo e de diferentes maneiras, vigiado para que jamais esses corpos de Eternidade fossem
definitivamente cortados da sua densidade encarnada nos seus corpos de personalidade.

Eles tiveram sucesso, em tempos extremamente remotos, em manter, em meio à sua estrutura nos corpos de
personalidade e nos corpos sutis, o traço desta Divindade e a capacidade para religá-los a esta Divindade. 

Isso foi denominado, na tradição oriental, Centelha Divina e Centelha espiritual.

A Centelha Divina é a ressonância que lhes permite conectar, no sentido vibratório, com o seu corpo de Estado de Ser
que vocês devem reencontrar um dia e vocês estão nesse dia.

***



A missão de Miguel é, portanto, múltipla: ela é aquela que permite iniciar o processo do Fogo, em relação com o
Amor e em relação com o retorno à sua Unidade de Estado de Ser. 

Miguel é também aquele que inicia e dirige o Conclave Arcangélico permitindo, nesta dimensão, insuflar um novo
espaço e uma nova dilatação do tempo, relacionados à retificação do tempo, ou seja, o Arcanjo Miguel, por sua

‘forma Micaélica arquetípica’, ligada à 18ª dimensão, é capaz de acertar a Luz que foi falsificada e curvada pelas
Entidades [arcontes] que não queriam mais estar ligadas à Fonte e que não queriam, sobretudo, o retorno à Fonte

de algumas das Sementes de estrelas aproximadas desse plano, deste universo.

Miguel é, portanto, a ligação. 

Ele é como Deus, ele é aquele que está elevado no mistério, o mais próximo de Deus e que lhes mostra o caminho,
permitindo-lhes conectar-se com a sua Unidade e com o seu Estado de Ser.

Ele é, portanto, aquele que vai adoçar esse Fogo pelo Amor de Maria, pelo Amor da Criadora das suas dimensões
físicas unificadas e não dissociadas que foram, depois, dissociadas por algumas intervenções chamadas de exteriores,

como sabem disso.

Existe assim uma Fonte Una/Pai/Mãe que pode se duplicar ela mesma ao infinito e podendo investir, com Consciência,
desde um grão de areia até um conjunto de Sóis. 

Esta Fonte infinita Una/Pai/Mãe foi, por sua vez, copiada e imitada, para criar um princípio de dualidade mantendo-
os nesta matriz.

Assim, a Fonte não é mais chamada de Fonte. 

O Pai/ Mãe não é mais chamado de Pai/Mãe, mas se fez denominar Deus/Diabo. 

Há, nesse nível, uma Vibração ligada à dualidade mantendo-os, de maneira muito lógica, em uma egrégora de
distância, de separação e de medo.

Houve um Deus vingador, houve um Diabo que os perseguiu e que os impediu, assim dizendo, de retornar a Deus, ao
pronunciar a palavra Deus, que era uma Vibração elevada, certamente a Vibração mais alta nesta dualidade e que,

entretanto, os fecha inexoravelmente na dualidade.

Assim como sabem, Cristo, durante a sua viagem Humana, jamais pronunciou essa palavra, qualquer que seja a
língua. 

Ele pronunciou uma palavra precisa que era Abba. 

Ele sempre chamou a Entidade que o enviou como Fonte de tudo, de Pai, e é realmente o Pai que o enviou. 

Quem era o Pai? 

O Pai era a Fonte Una/Pai/Mãe.

Cristo nasceu por um princípio não biológico, natural. 

Ele não veio, entretanto, de uma virgem, no sentido em que quis fazê-lo entender o que vocês chamam de igreja
católica. 

Entretanto, trata-se de uma Criação genética que foi realizada, ao mesmo tempo com o DNA da Divina Maria,
tendo tomado corpo naquele momento, associado a um DNA de origem extra-Humana que tinha a capacidade

para vibrar sobre as dimensões do Amor universal e, portanto, para estar conectado, de maneira indefectível, com a
Fonte e, portanto, com o Pai.Aquele que enviou Cristo, e que ele mesmo fez chamar de Pai, corresponde a uma

Entidade se manifestando, de maneira regular, desde a Criação da dissociação há 300.000 anos. 

Ele é a única Entidade capaz, como Fonte, de materializar um corpo, de recuperá-lo à vontade. 

Entretanto, ele não pode persistir, nesta dimensão, durante muito tempo, sob pena de ser, ele também, cativo do
que vocês chamam, do que nós chamamos, com vocês, desta matriz.Deus é apenas uma Ilusão e uma egrégora

falsificada, situada nos planos mais elevados do mundo astral. 

Assim, quando vocês chamam, em ressonância e em Vibração, ou em oração, a palavra Deus, vocês chamam, do
mesmo modo, o seu antagonista que é chamado de Diabo. 

Trata-se, de fato, da mesma Entidade, elaborando o sistema de controle e se duplicando ela mesma a fim de colocá-
los na dualidade e de manter o estado de dualidade.A Fonte escapa desse condicionamento. 

Cristo escapou desse condicionamento.

***

Assim, conectando-se àquele que se nomeou, si mesmo, o Caminho, a Verdade e a Vida, vocês irão recolocar em
vocês uma filiação da Luz Autêntica, quaisquer que sejam as suas linhagens espirituais, mesmo se elas nada tiverem a

ver com o Arcanjo Miguel, ou com uma linhagem Arcangélica. 

Vocês irão se remeter à Vibração e à filiação daquele que foi enviado pelo Pai, e, então, à Fonte.

É preciso compreender e aceitar, e se vocês o aceitarem vocês irão viver bem depressa a realidade, que a partir do
momento em que, com Consciência, vocês orarem ou apelarem a Deus, vocês chamam, do mesmo modo, a Entidade



denominada Diabo e vocês entram em um ciclo ligado às emoções e ligado a uma situação muito penosa do seu
mental que gira dando voltas e que os mantêm nesta densidade.

Chamar Cristo, não pela forma veiculada pelas igrejas, mas na Luz e na Verdade, assim como lhes foi preconizado,
permite-lhes conectar, necessariamente, com Cristo e com a Fonte e, portanto, evitar a dualidade, em relação com o

que é denominado Deus e Diabo.Deus não é a Verdade. 

Deus é um arconte. 

Deus é o que foi criado pelas Entidades querendo se cortar da Fonte. 

Elas sabiam, entretanto, que o Ser Humano que estivesse preso, por sua dimensão estelar, iria aderir, sem dúvida e
durante milênios, a esta noção de Deus Criador e Diabo separador. 

Entretanto, essas duas Entidades são apenas os dois polos de uma mesma realidade que foi chamada, várias vezes,
de Satã, que estritamente nada tem a ver com o Arcanjo Lúcifer. 

É preciso compreender isso.

A igreja católica, os diferentes movimentos religiosos que associam Satã a Lúcifer, o fazem em total conhecimento de
causa.

A missão de Miguel é, portanto, a de restituí-los à sua filiação original, de revelá-los, pelo Fogo do Amor, o que nada
tem a ver com o que quis chamar a igreja católica de Fogo do inferno. 

Compreendam bem que apenas existe um Fogo do inferno, é aquele da divisão ligada ao Diabo e a Deus.O Fogo do
Amor é um Fogo que eleva, que transcende, que transforma e que purifica. 

Assim é a missão de Miguel: é a de restituir, de algum modo, e segundo as suas frases, ‘a César o que é de César’, de
devolver ‘à Fonte o que é da Fonte’ e de restituir ‘à Fonte o que vem da Fonte’, o que é o caso de vocês,

como Sementes de estrelas.

Assim, pela ação de Miguel, revela-se também a vocês, na Radiação do Ultravioleta e assim como vocês
apreenderam isso, desde 30 de setembro, pela reunião da energia da Fonte e da energia Micaélica e da energia

Mariana Autêntica, para conectar-se com a sua Unidade e com a sua Verdade. 

É assim que o véu é erguido. 

É assim que esta matriz irá se dissolver sozinha, esta matriz que, a um dado momento, foi iniciada pelos Mestres
geneticistas caídos que curvaram o espaço/tempo e que aprisionaram o DNA da Vida, aprisionando-os nesse mundo,

criando estruturas muito lógicas e muito hábeis tendo por nome Karma.O Karma não é uma Criação da Fonte. 

O Karma é uma Criação de Deus ou Diabo. 

Vocês aderiram, constrangidos e forçados, a essas leis de evolução que, entretanto, lhes permitiram aumentar a sua
intensidade de Luz, mesmo ela lhes sendo desconhecida. 

O que quer dizer que ao final desta experiência, quando a missão de Miguel e do Conclave tiver terminado, vocês
irão compreender que deram um salto, em intensidade e em grandeza de Luz, permitindo-lhes, muito rapidamente,

descomprimir, literalmente, o seu corpo de Estado de Ser e de Eternidade, permitindo-lhes então realizar um salto
vibratório, um salto dimensional, extremamente importante.

Dessa maneira, é preciso, entretanto, agradecer àqueles que lhes permitiram experimentar o sofrimento e a
separação. 

Assim, vocês não devem se opor, nem a Deus, nem ao Diabo, mas agradecê-los do fundo da Fonte e pela Vontade
da Fonte. 

É assim que vocês dissolvem a Ilusão e não de outro modo. 

É nesse sentido que lhes é solicitado para voltarem-se para o seu Ser Interior, para voltarem-se para a sua própria
construção de Luz e não para a desconstrução da Ilusão, tal como descreveu o Arcanjo Miguel.

***

O Arcanjo Miguel combate, ele combate não no sentido em que vocês entendem isso: ele irradia a Luz a fim de fazer
cessar as ‘franjas de interferência’ e as zonas de Sombra ligadas a esta matriz na qual vocês evoluíram.

É preciso, entretanto, compreender, coisa que não o compreenderam alguns administradores, em dados momentos
da evolução, que é impossível criar outra coisa,  a não ser uma Vida conectada com a Fonte. 

Tudo o que não está ligado à Fonte não pode perdurar no tempo, no infinito dos tempos e no infinito da
Consciência. 

Isto é impossível.

Assim, nós sabemos que, um dia ou outro, o que alguns de vocês chamam de maus rapazes, voltarão, eles também, à
Luz. 

Entretanto, a Fonte decidiu que esta experiência de mais de 320.000 anos do seu tempo terrestre não deve jamais se



reproduzir.

Assim, as dimensões dissociadas, embora tenham permitido um importante salto da Consciência evolutiva, jamais
serão reproduzidas como tal.

Há, portanto, cessação de uma experiência, realizada há muito tempo, chamada de 3ª dimensão dissociada. 

As 3ªs dimensões poderão ser continuadas, poderão prosseguir, mas não dissociadas, ou seja, que os seres terão a
possibilidade, como isso foi o caso no início de alguns reinos e de algumas civilizações, de conectar, literalmente, com o

corpo de Estado de Ser.

A missão de Miguel é, portanto, efetuar esse basculamento importante, da passagem da dualidade à Unidade, da
dissolução de todas as crenças errôneas que conduziram suas vidas até agora.

Vocês devem fazer a aprendizagem, assim como disse Miguel, da Unidade, através da sua Presença, desta Radiância
e da nossa Radiância, de todos nós, no Conclave.

Vocês têm a possibilidade de nos chamar e de nos pedir o que vocês julgarem bom de nos pedir, em relação ao seu
retorno à Unidade. 

Vocês não podem, contrariamente ao que queriam lhes fazer crer algumas tradições e alguns movimentos espirituais,
chegarem sozinhos a isso. 

Obviamente, a porta e a chave se encontram no seu ser Interior, mas jamais qualquer ser Humano pode chegar à
liberação, sozinho. 

Isso não foi possível senão para alguns grandes seres, particularmente escolhidos, particularmente formados para isso. 

Vocês devem aceitar isso.

Entretanto, a chave encontra-se no seu ser Interior.

Assim como Maria disse, assim como eu repeti e assim como Miguel disse e dirá novamente,nós viemos aqui para lhes
estender a mão, neste período de dissolução da Ilusão. 

É preciso bem compreender que não haverá mais campo de experimentação, neste universo e nesse Sistema Solar, da
dualidade separada da Fonte.

Então, resta-lhes agora dar um passo para nós, a fim de que nós demos mil outros para vocês. 

Basta-lhes cruzar a linha vermelha, de algum modo, que os separa da Unidade. 

Isso necessita de uma mudança radical da sua percepção das coisas. 

Isso necessita de uma mudança radical do seu modo de apreender a Vida, de maneira inevitável, eu diria, nesta
densidade, em termos de ‘bem e mal’. 

Vocês estão além do bem e do mal, porque vocês são, assim como dissemos, Sementes de estrelas.

Miguel veio, e nós vimos, para revelar a sua dimensão de Sementes de estrelas e para fazê-los penetrar na
verdadeira Trindade (ligada a Cristo, Maria e Miguel) que estritamente nada tem a ver com a Trindade denominada

Deus/Pai, Filho, Santo Espírito.

Jamais esqueçam que aqueles que os separaram, que os atraíram nesta matriz, conhecem perfeitamente as leis da
genética e as leis da energética. 

Eles sabem como lidar com isso de forma excessiva. 

Eles sabem insuflar novas crenças e afastá-los dos seus objetivos por um processo chamado de ‘distração’.

Entretanto, e como sabem, o Arcanjo Miguel conseguiu, pela associação com sua irradiação da Fonte, apoiar sobre
ele algo de excepcional que foi ter podido dissolver uma série de irregularidades que os impedia, literalmente, de

acessar a Unidade. 

Hoje, isto está realizado.

Vocês irão viver, portanto, cada vez mais, os contatos com essas dimensões das quais estiveram cortados.

Não é preciso se surpreender de ouvir falar, de sentir e de ver Presenças, de sentir episódios de fadiga ou, ao contrário,
de Alegria extrema. 

Isso faz parte do seu caminho de retorno a casa.

Apoiados em suas linhagens espirituais, apoiados na Revelação da sua Semente de estrela, apoiados na ajuda dada
pela nova Trindade Cristo/Maria/Miguel, vocês irão se tornar, dentro de muito pouco tempo, seres

multidimensionais.Miguel e nós, o Conclave, estamos aí para isso.

Aí está a primeira parte do que tinha a lhes dizer com relação à missão de Miguel: ele é o Fogo, o Fogo que revela, o
Fogo do Amor, o Fogo da Unificação e do retorno à Unidade.

Com relação a isso, e antes de lhes dar a palavra para questões diversas relacionadas ao que acontece durante os
seus dias, eu quero ouvir as questões relativas à missão de Miguel.



***

Questão: quando chamamos Cristo, é preciso chamar Cristo ou Yeshua?

Você deve encontrar a sílaba sagrada. 

O verdadeiro nome de Cristo não é Cristo nem Yeshua. 

Obviamente, Cristo ou Yeshua os aproxima da Vibração d'Ele, quando chamado.

Recordem que o chamado não está no nome que você dá, mas na Vibração que você emite. 

Entretanto, a Vibração mais autêntica é KI-RIS-THI (e não TO).

***

Questão: qual é a relação com Isis, no Egito?

Relação total. 

Mas pronunciar IS-IS não é a mesma coisa que pronunciar Isis.

***

Questão: a antiga Trindade, que era o Pai Divino, o Espírito Santo, o Filho, tornou-se assim Cristo, Maria e Miguel?

A Trindade, criada por aquele que se chamou São Paulo, Pai/Filho/Espírito Santo, voluntariamente eliminou a
dimensão feminina de Maria, porque não era necessário, sobretudo, que a Humanidade soubesse que não havia um
Criador, mas uma Criadora, para lhes esconder a Verdade, a fim de que vocês não tivessem acesso a esta dimensão.

***

Questão: com relação ao que disse de Deus e Diabo, o que dizer de Santos como São Francisco de Assis, por exemplo,
ou outros, que apelavam a Deus regularmente?

Há, aí, uma época diferente. 

Entretanto, aqueles que aceitaram o sacrifício de serem estigmatizados, na igreja católica ou fora dela, não tiveram
outra possibilidade senão manter esta falsificação, a fim de que a história não morresse. 

Não havia outra escolha, naquele momento.

***

Questão: quais são as linhagens espirituais?

Há uma Fonte Pai/Mãe, Una. 

Há Metatron que guarda o trono. 

Em torno do seu trono encontram-se os Quatro Viventes, Hayoth Ha Kodesh, Serafins.

Eles encontram, na implantação de dimensões, mesmo da sua dimensão, os seus equivalentes, denominados
'elementos'. 

Cada Hayoth Ha Kodesh ou Serafim primordial está em relação com um dos elementos.

Aquele do Fogo (e eu darei apenas este) é denominado Vehuiah. 

Ele é o gênio Criador do Fogo. 

Toda manifestação tem por base o Quatro, nesta dimensão como em outras dimensões.

Foi, portanto, lógico que a sua descida Dimensional, que a sua exploração Dimensional, além da experiência
anedótica desta terceira dimensão, se fizesse sendo apoiada por Quatro elementos. 

Cada um dos elementos toma, para vocês, uma coloração diferente, encontrando a sua Fonte em meio a uma
galáxia ou a um Sistema Solar específico.

Assim, alguns de vocês têm linhagens Pleiadianas, ou ainda, Arcturianas, ou ainda Sirianas, ou ainda Vegalianas.



Cada uma das suas linhagens sustenta um dos elementos constituintes, em vocês, desse corpo, mas, sobretudo, da sua
alma e do seu Espírito. 

São as Rodas nas Rodas, descritas pelo Arcanjo, por Ezequiel, que permitiram, se quiserem, compactar, materializar e
criar as dimensões.

Assim, vocês são portadores da chama da Vida. 

Assim, vocês são portadores das Quatro bases de DNA. 

Assim, vocês são portadores de um conjunto de Vibrações cuja origem situa-se nas primeiras emanações da Fonte,
chamadas de filiações.

Cada uma das suas filiações lhes confere certo número de especifidades, nesta dimensão, como no seu corpo de
Estado de Ser. 

Entretanto, essas filiações não lhes são comunicadas do exterior, mas ser-lhes-ão reveladas, quando chegar a hora,
por vocês mesmos, no Interior de vocês mesmos.

***

Questão: é a mesma coisa que o que chamamos de dimensão estelar?

Há a noção de Semente de estrela. 

A Semente de estrela é a sua origem estelar, efetivamente, mas, mesmo nesta dimensão estelar, vocês participam e
recebem informações, influxos, impulsos, se preferirem, vindos de três outros lugares.

É extremamente raro e pouco frequente que algumas Entidades, ou algumas Consciências, tenham por origem estelar
duas filiações espirituais comuns e idênticas. 

Este é o caso para KI-RIS-THI, assim como eu lhes disse, porque duas de suas filiações estão ligadas ao Arcanjo Miguel.

Vocês podem, por exemplo, ter uma dimensão de Semente de estrela que é, de fato, o lugar de onde vocês vieram
para vir sobre a Terra, por exemplo, Vegaliana, e ter, mesmo em sua Semente de estrela, uma filiação, obviamente

Vegaliana, mas também uma filiação vinda de Órion ou ainda uma filiação vinda de Sirius ou ainda de Altair.

Por esses mecanismos complexos (cuja palavra mais adaptada seria ‘aliança’), aliança com outras linhagens, com
outros povos, resultou uma fusão e a aquisição de alguns potenciais, em relação com os Quatro Viventes, refletindo-se

no seu destino e no seu caminho.

Assim, uma das suas filiações está, obviamente, em relação com a sua dimensão de Semente de estrela.

***

Questão: quais diferenças vocês fazem entre Satã e Lúcifer?

Satã é Deus/Diabo. 

Ele pertence ao reino dos Arcontes. 

Ele pertence àquele que criou o sistema de controle Humano.

Lúcifer trouxe-lhes uma forma de liberdade, entretanto, ele entrou em contradição com a ‘Lei de não ingerência e de
não violação do livre arbítrio’ desejada pela Fonte.

Entretanto, o Arcanjo Lúcifer está doravante redimido. 

Ele não pode assumir o seu papel no Conclave Arcangélico, mas ele irá reencontrar o seu lugar, assim que esta
dimensão for dissolvida.

***

Questão: que ligação há entre os Quatro Viventes e a Civilização dos Triângulos que seria a origem de todas as
civilizações?

A ligação é muito simples, está ligada ao número. 

Assim como lhes disse, no mês de maio, a Vibração é número, a Fonte é número.

O número 1 remete-os à Unidade da Fonte UNA Pai/Mãe. 



A Fonte, ela mesma, tendo a capacidade para se duplicar e para se multiplicar, é obrigada a deixar, no lugar de
onde ela emana ou de onde ela nasce, uma testemunha. 

Essa testemunha é o Arcanjo Metatron.

E, portanto, o 1 torna-se 2. 

Em seguida, o 2 dá o 3. 

O 3 é um ternário, aquele que opera a Criação. 

O 3 dá o 4, que estabiliza a Criação nas Rodas da Vida. 

O 4 dá o 5, que define o sentido do movimento. 

O 5 dá o 6, que permite a escolha. 

O 6 dá o 7, que dá a concretização e as ferramentas para concluir a Criação. 

O 8 dá a justiça e o equilíbrio. 

O 9 firma o retorno à Unidade. 

E assim por diante.

Assim, a Civilização dos Triângulos, unida por 4, contribui para dar uma base de Vida e de movimento ao que é
chamado de Quatro Viventes.

***

Questão: é para dizer que o triângulo seria um dos Quatro Viventes?

Exatamente, que foi falsificado, obviamente, e preso aqui, como símbolo de uma Luz falsificada. 

Recordem que aqueles que os constrangeram e escravizaram não podem nada criar que escape às leis. 

Entretanto, eles podem fazer de forma que essas leis sejam deturpadas e desviadas, mas eles não podem nada criar
por si próprios.

Eles são então obrigados, literalmente, e eles foram obrigados, a utilizar os símbolos existentes para se fazerem
diabólicos.

***

Questão: a partir desses dados, qual é a posição de IS IS?

Ela está no centro. 

Ela faz parte do triângulo, mas ela está também no centro. 

Ela é a matriz que foi substituída, falsificada, pelo olho, no meio do triângulo dos Illuminati.

O olho olha. O olho tenta compreender. 

A matriz recebe. Isso não é a mesma coisa. 

IS IS é uma das partes da nova Trindade, mas está também no centro, como Criadora. 

Ela está, se preferirem, no centro do círculo, no centro do Conclave. 

Ela é, se preferirem, o início dos Triângulos.

O desenvolvimento que lhes dei corresponde ao aspecto mais autêntico da realidade do que é Maria. 

Não entrarei em qualquer noção histórica com relação a Maria porque Maria, além do corpo que emprestou nos
caminhos da encarnação, e bem além, trata-se de um arquétipo.

Ela é Fonte Pai/Mãe, Una, andrógina. 

Ela é polaridade feminina, mas ela é também polaridade andrógina. 

Ela é aquela que sustenta a vida nessas dimensões. 

Ela é a emanação, o princípio, e a base, tudo sendo o início.

***

Questão: ela é então a trama e o um?



Isso parece bem coerente.

***

Questão: podemos dizer que somos representados por um Triângulo e que Maria é o centro?

Vocês fazem parte de linhagens ditas evolutivas.

Vocês são partes da Fonte e devem retornar à Fonte. 

Retornar à Fonte necessita de percorrer certo número de planos dimensionais. 

Alguns desses planos dimensionais são passagens obrigatórias. 

Algumas passagens dimensionais não são obrigatórias. 

Efetivamente, vocês repassarão, em outros espaços, em outros tempos, se é que podemos falar de tempo, pela
dimensão triangular. 

Virá um momento em que o substrato biológico, mesmo multidimensional, à base de silício, deverá desaparecer. 

O princípio de retorno à Unidade e, portanto, à Fonte, passa pela passagem da tripla Unidade.

***

Questão: a décima primeira lâmpada, associada a IS, tem uma ligação com Maria, como IS IS?

Sim. 

A 11ª lâmpada, ou 11º corpo, está ligado ao Verbo Criador. 

No começo era o Verbo e o Verbo estava com Deus. 

O que é o verbo, se não Maria? 

Cristo, seu filho, é o Caminho, a Verdade e a Vida, mas o impulso inicial, ligado ao verbo Criador, é IS IS.

***

Questão: o IM corresponderia a Miguel?

Sim.

O AL corresponde a El - Ho - Im, ou El - Ho - A.

O AL, EL, IL, OL, UL corresponde à mesma sílaba.

***

Questão: que é Ahriman?

Ahriman, de que falou Rudolf Steiner, ou Loup Fenris, corresponde à mesma lenda, corresponde a uma das histórias
possíveis em relação a Lúcifer. 

Lúcifer teve, assim, uma missão. 

Não é aquela que quiseram lhes fazer crer a história comumente admitida. 

Ahriman, ou o Loup Fenris, são lendas vindas dos países nórdicos.

Não esqueçam contudo que, em todas as civilizações, em todas as tradições, há uma trama comum, que cada
crença faz aderir na vivência das pessoas.

Então, não é necessário, aí tampouco, desenvolver sobre esta lenda, ou esse princípio.

O ‘princípio de Lúcifer’ ou o ‘princípio de Ahriman’ é a mesma coisa: corresponde ao princípio denominado «ordem de
precedência», ou seja, instalar uma desigualdade onde só os mais fortes são capazes de sobreviver. 

Entretanto, isso não corresponde à Vontade da Fonte. 

Nisso, o Arcanjo Lúcifer, em um dado momento, induziu uma forma de distorção que ele pensava poder conter: o
‘princípio de dualidade’.



Não iremos adiante.
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~ Inclui o Anúncio das 7 Etapas ~~ Inclui o Anúncio das 7 Etapas ~

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Filhos e Mestres da Luz, eu venho a vocês, além desta Presença, durante este dia, para dar uma

série de elementos importantes referentes às Núpcias Celestes (1) e referentes aos nossos encontros
específicos, mensais, devendo ocorrer no dia 17 de cada mês.

Como eu anunciei, nós, povo Arcangélico, povo da Luz autêntica Vibral, nós modificamos, nós retificamos a Luz
em meio ao seu Universo e especialmente em meio ao seu Sistema Solar.

A Luz deve se estabelecer e se afirmar, na sua Verdade e na sua Unidade, em meio às suas Consciências
individuais, assim como em meio à Consciência do conjunto deste Sistema Solar.

Vocês contribuíram, todos vocês que acompanharam, ou mesmo que participaram sem sabê-lo desta elevação
Vibratória das Núpcias Celestes.

Vocês tornaram possível a manifestação da Luz em meio à sua densidade.
Resta a ela, agora, impor-se, pela Radiância e pelo Amor, em meio ao seu mundo da superfície.

Entretanto, e como vocês sabem, existem forças de resistência que ainda não têm consciência de que a Luz
está se estabelecendo.

Não é preciso, como eu sempre lhes disse, interessar-se, de uma maneira ou de outra, por essas forças de
resistência.

Elas participam, à sua maneira e ao seu modo, e com as Vibrações delas, do estabelecimento do reino da
Unidade.

Vocês não têm que julgar, mas vocês têm, a cada dia, a cada instante, que ser o que vocês São: Filhos da Luz,
Filhos da Lei do UM, Filhos da Unidade, Mestres e Sementes de Estrelas.

As Núpcias Celestes, e o que nós retransmitimos até vocês, vindo do fundo do Cosmos restabelecer a
Verdade e a Luz original, permitiu ancorar sobre esta Terra e através de vocês, a realidade da Luz, a realidade

da Unidade.
Assim, eu me proponho, e de modo exclusivamente centrado nas Núpcias Celestes e na Luz em via de
estabelecimento e nos nossos encontros, para responder às suas interrogações, a fim de dar-lhes os

conselhos e, eu diria até mesmo, as diretrizes, se vocês as aceitarem como tais, para aumentar a Vibração da
Luz, em vocês e sobre este planeta.
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Então, bem amados Mestres da Luz, em nome do Conclave, nós lhes agradecemos, e eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre as doze Virtudes das Núpcias Celestes?

As sete primeiras Virtudes estão diretamente relacionadas com o que vocês já conhecem, porque elas fazem
parte das tradições orientais.

Elas correspondem às sete Lâmpadas ou sete Luzes chamadas de chakra.
Cada um desses chakras tem uma função, no seu nível fisiológico, mas também no nível espiritual.

Em um primeiro momento, nós despertamos em vocês as funções espirituais, nós despertamos, se vocês
quiserem, as funções espirituais dos seus sete chakras ou sete Lâmpadas principais.

Em seguida, nós ativamos em vocês, e é isso que é o mais importante, as cinco novas Vibrações ligadas aos
códigos da Luz Metatrônica, em relação com o silabário sagrado.

Cada uma dessas novas Lâmpadas corresponde ao despertar, em vocês, de uma nova função espiritual,
fazendo-os passar de um sistema de sete Lâmpadas para doze Lâmpadas.

Cada uma dessas novas Lâmpadas está relacionada com uma Vibração correspondendo a um chakra em via
de constituição, no nível da sua fisiologia.

Assim, o OD (oitava Lâmpada) [ponta inferior do osso esterno] corresponde ao nascimento de CRISTO em
vocês, como eu havia nomeado: a passagem no Si / Unidade e na Unidade do Si.

Isso corresponde à Porta Estreita na parábola de CRISTO que dizia: “Ninguém pode penetrar o Reino dos
Céus se não se tornar de novo como uma criança.”.

A Porta Estreita corresponde à Chave Metatrônica OD.
Em seguida, nós acendemos a nona Lâmpada [saliência do esterno: ângulo de Louis] que corresponde

ao ER que é o estabelecimento, em vocês, da Alegria Interior, o estabelecimento, em vocês, do princípio
Unitário, do princípio de irradiação da Unidade e do princípio da Luz Vibral original.

A décima Lâmpada [à meia distância entre o pomo de Adão e a ponta do queixo] correspondeu à passagem
mais importante, ligada à Reversão ocorrendo no nível da parte superior da sua garganta, e ligada ao IM, sílaba

sagrada do Mistério que permite a comunicação consciente com a Unidade e o restabelecimento ligado à
falsificação, ao retorno à Luz não invertida, ao que eu chamei de retificação da Luz em meio à sua Vida, aos

seus comportamentos e até mesmo às suas compreensões deste mundo.
Depois, veio o estabelecimento de IS (décima-primeira Lâmpada) [sulco nasogeniano, logo abaixo do nariz]

correspondendo ao princípio do Verbo Criador, permitindo ativar, em vocês, o potencial de Criação e de
Cocriação consciente do Universo, ligado a IS e à boca.

Dessa maneira, o som “SI”, ouvido no nível de um dos ouvidos, permitiu revelar-lhes a Dimensão do Espírito,
em vocês, pela ativação da última Vibração do Antakarana ou Cordão Celeste unindo o corpo e a alma, e a

alma e o Espírito.
Esse era o último pré-requisito para a sua penetração consciente em meio ao veículo de Eternidade ligado à

androginia primordial da décima-segunda Lâmpada e ao som silábico AL, situado sobre o seu nariz
[concavidade logo atrás da ponta do nariz] e correspondendo à reunificação final e à sua passagem na Unidade

e à sua capacidade para liberar o DNA, a fim de lhe permitir multiplicar-se e de lhes permitir adquirir um
material, denominado biológico, possibilitando-lhes evoluir além da curvatura do espaço / tempo do seu mundo

falsificado, a fim de encontrar a sua Dimensão de Eternidade, o que eu chamei de corpo de Estado de Ser,
estacionado no Sol.  

Estão aí as cinco novas Lâmpadas correspondendo às cinco Chaves Vibratórias, correspondendo aos cinco
Pontos do seu corpo, mas também, como isso foi dito, aos cinco Pontos da cabeça acendendo as cinco

últimas Estrelas da Coroa de MARIA.

Assim, tendo ativado as doze Lâmpadas, cujo resultado é exclusivamente (e deve ser, exclusivamente, além
mesmo do acesso ao Estado de Ser) o estabelecimento da sua Vibração da Vida em meio a esta Dimensão,
na Unidade, e não mais na dualidade, isso corresponde ao estabelecimento da Vibração da Luz em meio ao
seu Coração reunificado, na Alegria e na Comunhão e na comunicação, a Conexão, como disse o Arcanjo

ANAEL, com as nossas Dimensões.
Vocês irão redescobrir, e vocês redescobrem no seu ritmo, a sua Dimensão multidimensional.

Foi pedido a vocês, durante o próximo período e até o final da minha ajuda, eu diria, do meu trabalho em meio a
este Sistema Solar, para trabalhar na aceleração Vibratória e na elevação Vibratória da Luz, a fim de que ela

estabeleça o seu Reino em meio a esta Dimensão e permita às Consciências evoluindo nesta Dimensão

http://api.ning.com/files/swLlbX5ug5YszFce*lNrzoxLo8erqZmwUt3R8dZzEpBydRVTzhEjAbR62DOgzBsTPnjVNuxx-qgdY9O0LSyo2sQygyXmLnmW/000bibli_178NovosCorposEspirituaiseCabeaazul.PNG


transladarem para os mundos do Estado de Ser e os mundos não separados.
Está aí o resumo dessas Lâmpadas e das doze semanas que antecederam a ignição, e que seguiram a

ignição, dessas Lâmpadas.
Vocês estão agora neste ponto e eu os chamei de: Transmissores da Luz e Ancoradores da Luz.

O seu trabalho está apenas começando.
Trata-se agora de permitir, pela Irradiação da sua própria Luz, pela Irradiação do seu nível de Consciência

interior manifestada em meio ao exterior, invadir literalmente o seu mundo pela Luz.
Essa é a sua missão mais essencial para o estabelecimento do Reino da Unidade.

***

Pergunta: poderia descrever esta Luz em via de estabelecimento?

A Luz é Vibração e é aquela que vocês percebem quando são submetidos a uma irradiação.
A irradiação vem ao mesmo tempo do exterior e do Interior do seu ser, porque se trata da Unidade dessa

irradiação.
O que está no Interior é a mesma coisa do que está no exterior.

O que estava no exterior era o mundo falsificado no qual vocês foram presos.
O que é Interior é a Revelação da Luz e a Luz nasceu em vocês, ela deve se expandir, manifestar-se sempre

mais.
Trata-se do Fogo do Amor ligados às Radiações mais intensas chegando do Sol Central da Galáxia, também

chamado de Alcyone.
Vocês são regados, desde o encerramento das Núpcias Celestes, e isso foi iniciado durante as sete etapas

Vibratórias que vocês vivenciaram até o dia 29.
No dia 30, eu anunciei a vocês e fiz Vibrá-los na Radiação d’A FONTE.

É isso que vocês percebem agora, que alguns de vocês percebem, em algumas partes do Céu.
Vocês são submetidos doravante à influência da Radiação d’A FONTE e isso irá ocorrer de maneira

exponencial.
Muitos seres humanos irão conectar, literalmente, em consciência, A FONTE, irão dialogar e se comunicar, irão

viver em relação e em Conexão com a Consciência d’A FONTE’.
Esta é a Verdade.

Cabe a vocês também tornar-se Transparente para que esta Luz não seja modificada, de maneira alguma, ao
atravessá-los, a fim de ser reemitida, em meio à sua Dimensão, ao conjunto deste planeta.

Deste modo irá se estabelecer o Reino da Luz, sejam quais forem as resistências.
Absolutamente nenhuma força pode se opor ao que está aí, absolutamente nenhuma.

Isso terminou.
Vocês definitivamente venceram.

A Luz se estabelece em meio à Unidade.
Vocês vão se tornar de novo a Unidade.

Entretanto, eu lhes peço um pouco de paciência.
Nós devemos proceder de maneira progressiva, a fim de que a Luz seja realmente esse Fogo do Amor, e a fim

de que o Fogo do Amor não se transforme em destruição para alguns seres humanos resistentes.
Então, a Graça d’A FONTE está para estabelecer o seu Reino e para se manifestar, de maneira progressiva e

regular, a fim de que cada Consciência humana que o desejar, pelo princípio da Graça, pelo princípio do Amor,
possa, por sua vez, estabelecer-se em meio a esta Verdade.

Vocês não têm que julgar.
Vocês não têm que condenar porque, mesmo o mais afastado da Luz pode, se ele quiser, conectar-se com a

Luz.
Assim é a Graça da Luz.
Então, sejam pacientes.

Sejam firmes em meio à sua própria Luz, à sua própria Verdade.
Deixem a Luz apagar as Sombras inerentes à personalidade, ainda presentes, mesmo entre os melhores

Trabalhadores da Luz, mesmo entre os melhores Transmissores da Luz.
A Luz deve ser transmitida, mas ela deve também finalizar a Transmutação de vocês a fim de estabelecê-los,
em permanência e na Eternidade, em meio à Vibração da Unidade do seu Coração, do seu Templo Interior.

***

Pergunta: quando não se acompanhou as Núpcias Celestes, em todo caso de maneira consciente,



como é a adaptação a esta Luz?

Isso, hoje, está resolvido.
As Núpcias Celestes ocorreram.

A primeira onda despertou e, no entanto, haverá outras ondas.
Não há como falhar.

Não há nada, nem ninguém, que foi esquecido.
Houve simplesmente seres humanos que aceitaram, conscientemente, retransmitir esta Luz, mas eles a

retransmitiram para os outros, para aqueles que não acompanharam.
Portanto, vocês não têm nada com que se preocupar.

Vocês têm apenas que se alinhar em meio ao seu Coração para perceber e sentir a Luz Vibrante no seu Corpo
Eterno, que aproximar-se progressivamente da Luz Unitária, do seu estado de Consciência Unitária, deixando a

Luz agir porque ela está aí, agora.
O que vocês vão observar, nos próximos dias e nas próximas semanas, no nível da sua humanidade, não deve

alarmá-los.
São as últimas resistências existentes no nível da humanidade, mas também em vocês, em relação ao

estabelecimento da Unidade.
Há uma série de medos podendo se expressar em forma de violências, que eu chamo de resistências, mas

elas são apenas temporárias.
Elas são apenas efêmeras em relação à Eternidade que está aí.

Então, permaneçam firmes, estáveis e na Alegria.
Permaneçam no trabalho consciente do acolhimento da Luz de CRISTO, na Verdade e na Unidade, na

repetição das sílabas sagradas, tanto quanto possível, de forma breve, gradualmente e à medida de cada um
dos seus dias.

Se vocês sentirem vontade, conectem-se, enquanto seres humanos por toda parte sobre este planeta, das
14h00 às 14h30, hora local no seu relógio.

O encontro, doravante, da Efusão d’A FONTE, acoplada e intimamente mesclada à Radiação do Ultravioleta
que eu retransmiti a vocês, retransmitidas pelo Conclave, irá ocorrer no dia 17 deste mês e a cada mês.

Então, nós temos um encontro formal às 12h00, hora francesa, a fim de que a cada mês, e à mesma hora
deste mesmo dia, nós possamos promover as últimas Sete Etapas da Revelação.

Durante sete meses, até o mês de maio (ndr: de 2010), nós iremos construir o Mundo da Luz.
Nós iremos construir o seu Templo Interior.

Nós iremos realizar a Merkabah planetária, juntos, vocês e nós, nós e vocês, em conjunto e unidos.
É a esse trabalho que nós os convidamos, para vocês, para nós, e para Ele / Ela: A FONTE.

Está aí o que é, hoje, solicitado.
Dessa maneira, a Radiação d’A FONTE que está chegando, e que chegou em algumas etapas das Núpcias

Celestes, será retransmitida de maneira muito mais consciente, de maneira muito mais Vibrante, pelo conjunto
das Forças Intergalácticas da Luz, sejam quais forem as suas Dimensões, para vocês.

Assim, então, nós trabalhamos juntos com A FONTE que permitiu, conforme eu já disse, o estabelecimento do
Reino da Unidade em meio a esta Dimensão.

Nós vamos construir isso em conjunto e não pode ser de outra forma.
Não existe mais qualquer obstáculo senão o medo, e o medo nada é, frente à Luz.
Nós iremos então estabelecer, sejam quais forem os solavancos, o Reino da Luz.

Gradualmente e à medida que vocês aceitarem a Radiação e a Conexão com A FONTE, vocês irão constatar,
no nível da sua Consciência individual, que vocês penetram reinos de Paz, de serenidade, de Alegria, os quais

vocês jamais experimentaram.
O que está chegando a vocês é o novo, a novidade, a renovação.

Vocês vão descobrir espaços de Vida ligados à Imensidão e ao Infinito.
Vocês vão redescobrir algumas palavras de CRISTO e o significado real dessas palavras (e não aquelas que

foram falsificadas pelas diferentes ordens que os mantiveram na servidão).
Hoje, o momento é da Liberação.
A Luz vem liberá-los desta ilusão.

Vocês devem penetrar na Verdade, no seu ritmo, durante esses sete meses.
Nós temos encontros precisos.

Eles são cruciais para o futuro do conjunto da Vida.

***

Pergunta: nós percebemos, desde pouco tempo, uma Radiação específica que vem de um ângulo de
cerca de 60º em relação ao Sol. Isso poderia corresponder a uma emanação, no plano visível, do



sistema de Alcyone?

De fato, a irradiação do Centro Galáctico está agora focada sobre a Terra.
O conjunto deste Sistema Solar está se aproximando do Centro Galáctico e do alinhamento com esse Centro

Galáctico.
É efetivamente o que está prestes a chegar.

Vocês receberam as cinco primeiras Chaves Metatrônicas (2).
METATRON irá voltar a partir do mês de maio (ndr: de 2010) para dar as últimas Chaves que estão faltando

para vocês.
Durante este período, vocês irão penetrar, cada vez mais ativamente, na Radiação d’A FONTE, na Radiação do
Sol Central da Galáxia, no alinhamento com o Centro Galáctico que ainda não está no eixo do seu Sol, mas, no

entanto, vocês ali estão chegando e isso é efetivamente o que vocês estão sentindo.
Vocês são alimentados por Radiações extremamente potentes que vêm participar da elaboração da Luz em

meio ao seu mundo da superfície.
Os obstáculos, ligados essencialmente a algumas naves de metal, não são mais obstáculos porque elas não

estão mais aí.
Mais nada, exceto o medo, pode se opor ao estabelecimento da irradiação do Sol Central nomeado A FONTE.

***

Pergunta: poderia nos falar da Fonte de Cristal?

A Fonte de Cristal está conectada com A FONTE.
Trata-se de uma irradiação específica, de uma gama de Radiações percorrendo os mundos da 11ª Dimensão,

ali onde evoluem aqueles que vocês têm chamado de Elohim.
Eles são seres de cristal, alimentando e retransmitindo, nos mundos da Criação descendente (no nível da 11ª,

da 5ª e da 3ª Dimensão), criando as formas e as Vibrações em meio a essas Dimensões.
A Fonte de Cristal é semelhante à FONTE de Cristal.

Trata-se, em vocês, do ponto do Estado de Ser situado acima do seu corpo físico, o ponto de reunificação
com a Unidade, assim que vocês tenham estabilizado o Fogo do Coração.

Cristal, porque, efetivamente, a base desta Vibração, ligada aos Elohim, não é o que vocês chamam de
carbono, mas o silício e, portanto, o cristal.

***

Pergunta: como utilizar esta Radiação da Fonte de Cristal, para irradiá-la?

Na humildade e na simplicidade, e nada mais.
Trata-se de um estado de Ser.
Não se trata de uma técnica.

Trata-se de um estado e de uma Vibração da Consciência, Vibrando nas Dimensões elevadas e mais
elevadas, às quais o ser humano pode ter acesso, em função da sua origem estelar, das suas filiações

espirituais, mas também, e além disso, e pela Graça da própria A FONTE, na condição de cultivar em si a
humildade e a simplicidade.

Isso se junta, este conceito de humildade e de simplicidade, ao conceito de Abandono à Luz e de doação de si
e de Serviço à humanidade.

***

Pergunta: quando a sua intervenção principal sobre a Terra tiver terminado, nós não estaremos
mais em contato com a sua Religação?

Pelo contrário.
Isso significa simplesmente que eu irei me retirar do primeiro papel, para dar o lugar a METATRON e ao seu

trabalho específico.
Isso não significa que a minha Religação e minha Radiância irão desaparecer.

O Conclave está reunido, e ele irá ficar até os últimos instantes desta 3ª Dimensão.
Nós estamos aí enquanto sete Pilares mantendo a Criação e permitindo a esta Criação conectar-se com os

mundos da Unificação e da Unidade.



Dessa maneira, todos nós estaremos presentes até o último momento.
Entretanto, o meu papel, no nível da Consciência individual da humanidade e da Consciência planetária, no

papel de desconstrução, estará terminado.

***

Pergunta: é melhor se agrupar para irradiar esta Luz?

Ao se associarem, ao se unirem vocês mesmos a fim de ir para este trabalho de Unificação e de
estabelecimento da Luz, o efeito é multiplicado.

Assim como dizia CRISTO, quando vocês forem dois, reunidos no nome d’Ele, Ele está presente entre vocês.
Deste modo, o três se torna seis.

Deste modo, o seis de torna doze, e o doze se torna vinte e quatro.
Há um fator de multiplicação permitindo multiplicar a força da Vibração da Luz Unitária, quando vocês juntam as

suas intenções e as suas atenções.
Portanto, sim, vocês se juntam e vocês se tornam unificados para participar do estabelecimento do Reino da

Luz, multiplicando o efeito.
Do mesmo modo, o fato de marcar encontro com vocês, em um tempo e um horário específico do seu

calendário, multiplica o efeito do que nós lhes transmitimos e do que vocês retransmitem.

***

Pergunta: a duração da Efusão de Energia, no próximo dia 17, será sempre a mesma?

Eu irei intervir, com o Conclave e A FONTE, da zero hora à meia-noite, durante vinte e quatro horas.
A intensidade da Radiação que nós iremos retransmitir, procedente d’A FONTE e do Ultravioleta, será

retransmitida, de maneira muito mais intensa, sobre esta Terra e sobre as Consciências.
Existe uma hora de auge que será das 12h00 às 13h00, durante a qual, durante esses sessenta minutos, nós
teremos um máximo, um pico, se vocês preferirem, de Radiação e de Radiância d’A FONTE, às quais vocês

poderão se conectar, participar e retransmitir.

***

Pergunta: o que fazer se não pudermos estar disponíveis durante este faixa horária?

Fazer o que vocês fazem, todos os dias: encontrar momentos breves, várias vezes ao dia, a fim de Vibrar as
Sílabas Sagradas e pronunciar a frase de acolhimento da Luz.

Entretanto, para aqueles que puderem nos conectar durante este horário específico, é solicitado a vocês para
estarem no acolhimento, em posição sentada, as palmas voltadas para o Céu, apoiadas sobre as coxas, os
pés apoiados no chão, em recepção e no acolhimento, durante esta hora, sem nada procurar fazer a não ser

acolher.
É assim que vocês irão retransmitir mais esta Radiação e que vocês poderão entrar em Conexão, com A

FONTE e conosco.

***

Pergunta: e sobre o Silêncio Interior? Simplesmente a Paz do mental?

O Silêncio Interior é o momento em que a nota “SI”, depois de ser amplificada, depois do som que foi ouvido,
dá lugar, ou a um zumbido antes do silêncio, ou, de imediato, ao silêncio do som.

Naquele momento, a Vibração do Coração intensifica-se e a sua Consciência passa efetivamente em uma outra
Dimensão.

Isso necessita, imperativamente, da parada do mental.
Qualquer atividade mental, ocorrendo durante este momento específico, irá bloquear o processo.

Na realidade, o mental não pode participar, de maneira alguma, desse processo de expansão multidimensional.

***



Pergunta: há uma data final para essas diferentes ondas? Quando isso deve ser concluído?

Vocês têm, agora, sete ondas para viver e haverá sete ondas de humanidades sucessivas e de seres humanos
sucessivos que irão penetrar os Reinos do Estado de Ser.

Essas sete ondas nos levam ao período do mês de maio (ndr: de 2010).

***

Pergunta: essas ondas correspondem aos encontros marcados para o dia 17 de cada mês?

Sim (3).

***

Pergunta: a Radiação das 14h00 até as 14h30 (hora francesa) também vai ocorrer durante esses dias
do dia 17?

Não, já que a Radiação não será mais limitada a esta meia-hora, mas irá cobrir um dia inteiro.

***

Pergunta: esta Radiação corresponderia ao acúmulo, de alguma forma, da Radiação dos sete
Arcanjos, do Espírito Santo e d’A FONTE, ou a outra coisa?

Há a mesma energia tripla.
Entretanto, as condições existentes em meio às altas camadas da sua atmosfera irão permitir uma maior
distribuição desta Radiação, e mais uniforme, em todo o planeta, independentemente das Consciências

humanas conectadas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, eu lhes proponho, ao transmitir as minhas saudações, para viver esta Efusão d’A
FONTE, especial, agora.

Eu lhes digo, certamente, até qualquer hora.

... Efusão de energia ...

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

1 - ‘Núpcias Celestes’ – Integração das Virtudes (12 Etapas) – 2009
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, Filhos da lei do Um, eu volto esta noite, a vocês, a fim de iniciar, se isso lhes for
possível, a capacidade nova para perceber, para sentir e iniciar, em vocês, a Vibração Tripla, que vocês já

conhecem, mas a uma Oitava nova correspondente à possibilidade nova, que vocês têm, de vibrar na Unidade e em
afinidade com a Fonte.

Como vocês sabem, a ronda do Conclave aproxima, a seu ritmo, a sua Radiância, da sua Dimensão.

Desde 30 de setembro do seu ano, a Consciência do Pai/Mãe/Fonte foi amplificada.

Seu sistema solar se aproxima indiscutivelmente do momento da Revelação Final, Revelação da Luz, Revelação da
Unidade, na sua personalidade, no seu Estado de Ser, mas também sobre o conjunto da Consciência humana

revelada a ela mesma, além de todas as falsificações que vou, doravante, colocar a nu e desmascarar.

Os planos e a organização da Luz vêm para vocês e, assim, eu lhes proponho esta noite, em nossa reunião, viver a
Oitava nova desta nova Vibração, na Unidade, juntos, e reunidos juntos, e unificados.

Então, eu lhes peço para acolher a Vibração e a Consciência novas, na sua personalidade.

Vamos, esta noite, abaixar até a sua dimensão uma parcela dos seus corpos de Estado de Ser, desta personalidade,
pela Graça da Radiação do Espírito Santo, pela Graça da Radiação da Fonte, pela Graça da Radiação do

Ultravioleta e pela Graça da nossa reunião.

Assim, vamos poder iniciar, para aqueles de vocês que não tiveram qualquer acesso ao Estado de Ser, as primícias
desta conexão e, para alguns de vocês, a capacidade para viajar neste Estado de Ser.

Para isso, teremos necessidade de comungar triplamente através da primeira Radiação, de início, do Espírito Santo.

Assim, acolhamos juntos a primeira Vibração da Luz, agora.

... Efusão de energia ...

Juntos, reunidos, agora, vamos acolher a Oitava superior da Luz Vibral da Fonte.
Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Juntos e reunidos, unificados, vamos acolher a Radiação do Ultravioleta, irradiado pelo conjunto da Radiância
Arcangélica e da minha própria Presença, para vocês.

Acolhamos.

MIGUEL - 6 de outubro de 2009
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... Efusão de energia ...

Juntos, reunidos e unificados nesta tripla Radiação, vocês vão acolher, agora, o Fogo Micaélico, assim nomeado
Fogo do Príncipe Solar, na sua lâmpada cardíaca.

Agora.

... Efusão de energia ...

Juntos, pelo Espírito do Sol e pelo Fogo da minha Potência, abre-se em vocês a energia e a Consciência da Alegria.
Juntos, unificados, pacificados.

... Efusão de energia ...

Bem amadas Sementes de estrelas, a partir desta abertura eu irei esperá-los o tempo que for preciso, no Sol, para
acolhê-los, de maneira temporária, no seu Estado de Ser.

Se a possibilidade lhes for aberta, agora, pela tripla Radiação, estejam certos de que se vocês não tiverem, no
momento, a possibilidade de vir até mim, no Estado de Ser, eu virei mais perto da sua personalidade e responderei

aos seus pedidos.

O conjunto de Transmissores da Luz terá, doravante, além mesmo de vocês, que estão aqui presentes, a capacidade
para viver e manifestar esta experiência e este estado.

O espaço está agora no silêncio, mesmo na sua personalidade, e no Fogo do Coração, a fim de permitir a esta
Vibração do Fogo do Amor espalhar a sua própria Radiância nas suas estruturas.

Agora eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Eu lhes transmito, no mais, os meus agradecimentos e as bênçãos do Conclave.

Não se esqueçam jamais que vocês são a Luz, além mesmo do que podem perceber.

Sejam abençoados por isso e agora permaneçam em silêncio, alguns instantes.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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 Eu sou METATRON, Arcanjo. 

Bem Amados Humanos na encarnação, recebam a saudação da minha Presença.

A minha Vibração e a minha Radiância se estabelecem em meio à Luz branca.
Luz invisível aos seus olhos de carne, mas perceptível no nível da sua Vibração e da Consciência que ela

induz.

Há algumas semanas do seu tempo foram entregues algumas chaves.
Essas chaves são as que vão lhes permitir, quando chegar a hora, atualizar em vocês e manifestar a Glória da

Luz Vibral branca, o Fogo, elétrico, magnético da FONTE, em vocês e por vocês.

Durante o período que vivem, vocês terão que elevar uma série de Vibrações, despertando em vocês a
possibilidade, revelada e despertada, de reencontrar a sua liberdade e a sua Luz. 

***

Eu me manifestei pela Presença da minha Luz, na sua história, a alguns Seres. 
Esta manifestação sempre foi feita na ordem da Luz branca, acompanhada de um Fogo ardente, que não

queima, de uma atração magnética específica. 
Os meus encontros com alguns enviados ou emissários da Luz são feitos, no início, com o Anúncio da minha

Presença de dois modos, utilizando a linguagem Vibral da Luz, procedente do alfabeto sagrado.

A primeira Vibração é aquela que eu transmiti a Enoque. 
Ela é a minha primeira saudação à Luz.

A de vocês.

As palavras são, vibratoriamente, Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh - Adonaï - Sabahot, cuja tradução, na sua
língua, poderia ser: «Santo, Santo, Santo, três vezes Santo é o Teu Nome», o sinal de reconhecimento e de

reconexão com a Luz Vibral.

O segundo Anúncio da minha Presença, e da Luz Vibral, foi feito a Moisés.
Ele foi: Ehieh - Asher - Ehieh. 

A tradução, na sua língua, é: «Eu Sou Aquele que Eu Sou, o Ser no Ser, a FONTE e o seu reflexo».

***

A primeira parte das chaves tendo-lhes sido entregues, integra, pela Vibração do Silabário Sagrado, a
afirmação do ser e a afirmação da Santidade.

Como o Arcanjo ANAEL disse, restam sete Chaves. 
Cada uma dessas Chaves lhes será insuflada, sob forma vibratória, pelo próprio Arcanjo MIGUEL, no Conclave,

no dia 17 de cada mês.

Dentro de sete meses, vocês vão receber a totalidade das vibrações das sete últimas Chaves. 
Eu irei entregar a vocês, quando da minha vinda mais perto desta Dimensão, o aspecto Vibral silábico.
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Cada uma dessas Chaves irá despertar em vocês potencialidades novas as quais certamente lhes são, hoje,
estritamente desconhecidas.

O Arcanjo MIGUEL irá anunciar, em cada um desses sete dias, o impacto vibratório e de Consciência, nas suas
estruturas físicas, deste trabalho, preparando assim o retorno da minha Presença, não mais por um emissário,

mas pelo conjunto de Seres Humanos despertados à sua Dimensão de Eternidade, à sua Unidade e à sua
Verdade.

A partir do momento em que vocês tiverem acendido, totalmente, a Coroa irradiante do topo do seu corpo, as
12 Luzes, naquele momento, MARIA, a Rainha dos Céus e da Terra, conjuntamente com a minha chegada,

poderá Comungar com cada um de vocês em meio a esta Humanidade. 
Será então realizada a ancoragem do Céu na Terra. 

***

Todos vocês são chamados a se juntarem às Dimensões da Eternidade. 
Todos vocês são chamados à Santidade. 

Todos vocês são chamados a viver a Unidade. 
Todos vocês são chamados a viver o seu retorno à Luz.

A hora que vive o Homem e que vai viver o Homem é um momento privilegiado, pois marca o fim da oposição,
da escravidão, o final da sua limitação. 

Passar da limitação à ilimitação far-se-á mais ou menos facilmente, de acordo com as resistências inerentes a
cada transformação.

Sabemos, nós, o Conclave, que vocês têm doravante a possibilidade absoluta de se reunificarem, de iniciarem
esse processo de retorno à sua Unidade e à Unidade.

Nós lhes pedimos confiança. 
Nós lhes pedimos fé e trabalho na Luz e para a Luz. 

Pela potência da minha Radiância, pela minha missão permanente e eterna de Mensageiro da FONTE Original,
além mesmo do nascimento dos Multiversos e das Multidimensões, eu lhes transmito, agora, a Vibração da

minha Radiância.

... Efusão de energia ...

Véhouiah - Véhouiah - Véhouiah

... Efusão de energia ...

Almas humanas, eu agradeço pelo seu acolhimento à minha Presença.

... Efusão de energia ...

Pela Graça da FONTE, eu abençoo vocês. 

************
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Questão: poderia desenvolver sobre a androginia?

No que se refere à sua Consciência, nesse corpo de 3ª dimensão, a androginia primordial ligada à ativação da
12ª Lâmpada, assim chamada por Miguel, caracteriza-se por uma modificação do funcionamento dos seus

hemisférios cerebrais e da Consciência. 
O equilíbrio entre o polo masculino e feminino torna-se total. 

Entretanto, não pode haver, por razões de conformação fisiológica, biológica, modificação da sua estrutura
física no aspecto andrógino.

Isso apenas será realizado quando a mutação do DNA tiver sido completada e quando o sistema carbônico for
um sistema de silício, no momento da passagem na 5ª dimensão, mas não antes.

A androginia primordial atinge, antes de tudo, em meio a esta dimensão, o seu funcionamento da Consciência,
onde a intuição vai assumir o controle sobre a razão, onde a polaridade receptiva vai se tornar mais importante

do que a polaridade emissora.
Vocês passam de um encaminhamento exterior para um encaminhamento interior.

Há então uma reversão da Consciência, do exterior para o Interior.
Há, também, e haverá uma reversão de cima abaixo e debaixo para cima, mas isso não será realizado enquanto

a Presença do Arcanjo Uriel não tiver sido manifestada na sua dimensão.
A androginia primordial que lhes é proposta, em função da evolução da sua Consciência, e do acendimento

então das cinco novas Lâmpadas, corresponde a um modo de funcionamento diferente da Consciência e, isso,
em todos os sentidos.

Isso pode se refletir também por modificações importantes em diversos comportamentos ativos ou sexuais da
vida. 

***

Questão: um contato com o corpo de Estado de Ser pode provocar reações físicas?

Bem amado, a passagem do mental ao Supramental é marcada por um limiar manifestando-se no corpo de
diferentes modos.

Seja por uma sensação de vertigem. 
Seja por uma sensação de buraco negro. 

Seja por uma percepção energética extremamente potente, refletindo a modificação e as modificações
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ocorridas no modo de funcionamento de Consciência.
Isto corresponde à etapa, ou às etapas preliminares, permitindo, nesse momento, ao corpo de Estado de Ser

entrar em contato e em confiança com o seu corpo de personalidade.
Trata-se então das primícias, no sentido mais nobre, desse contato. 

O corpo de Estado de Ser apenas pode ser penetrado pela Consciência a partir do momento em que o
obstáculo essencial à sua ascensão, que é o mental, se encontrar em repouso.

O mental em repouso permite acessar, pela Graça atual, muito mais facilmente do que no passado, o
Supramental. 

Entretanto, o mental deve estar totalmente em repouso porque o modo de funcionamento desse corpo
necessita de uma Consciência pura, que eu chamaria de liberada das influências mentais ou das influências

emocionais, ou seja, do que faz o seu corpo de personalidade, ficando bem entendido que eu chamo de corpo
de personalidade o conjunto do seu corpo físico e das estruturas denominadas sutis.

O corpo de Estado de Ser, quanto a ele, corresponde unicamente ao corpo espiritual, despojado do corpo
físico, do corpo etéreo, do corpo astral, do corpo mental e mesmo do corpo causal. 

***

Questão: Se, para contatar esse corpo de Estado de Ser, é preciso estar despojado de todos os
corpos que acaba de descrever, como então, enquanto ser encarnado, contatar esse corpo de

Estado de Ser?

Quem disse que precisaria se despojar do que quer que seja?
Penetrar o corpo de Estado de Ser, no momento, necessita de abandonar, de maneira transitória, o corpo de

personalidade, uma vez que você o reencontra ao voltar. 
Entretanto, a Consciência, para poder se transladar em meio a esta 5ª Dimensão, deve poder parar os

funcionamentos de tudo o que é limitante e que os mantém em meio à Ilusão da 3ª Dimensão, até o corpo
causal que está ligado ao princípio de ação/reação e à lei de causalidade, em relação com esta dimensão que

vocês experimentam.
Assim, portanto, nada há que abandonar.

Isto seria uma concepção mental. 
Há simplesmente que abandonar-se e nada fazer, o que não é de todo modo a mesma coisa como uma

vontade de abandono de si mesmo, do corpo mental ou das emoções ou de um fator limitante causal, qualquer
que seja. 

Há então que deixar, que se deixar penetrar pelas energias da Luz Supramental a fim de que elas os levem,
literalmente, em Consciência, e somente em Consciência, ao corpo de Estado de Ser e não há, portanto,

trabalho a fazer.
A partir do momento em que o seu mental decidir parar o mental, ele não pode fazê-lo.

A partir do momento em que você decidir, através das suas emoções, parar as suas emoções, você jamais irá
conseguir.

A partir do momento em que você decidir, por você mesmo, qualquer coisa, você recorre a um nível de energia
que se situa no próprio nível onde está situado o problema, isso não pode funcionar. 

Assim, de fato, e isso funciona em todos os setores da sua vida, quando Cristo disse: «procure o Reino dos
Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado», isso quer dizer simplesmente que não resolvemos um problema no

nível em que ele está situado, mas recorrendo. 
Este apelo não é um apelo, no sentido comum do termo, mas passando, transladando, literalmente, a

Consciência, neste nível.
Existe, portanto, um mecanismo específico, de transferências de Consciência, da translação da Consciência,

necessitando de abandonar-se. 
Eu associo a isso tudo o que eu lhes disse sobre o abandono à Luz.

Entretanto, penetrar o Estado de Ser necessita de colocar em repouso, de ceder à Inteligência da Luz a fim
dela lhes permitir reencontrar, literalmente, o corpo de Estado de Ser. 

O que era impossível, em tempos não tão remotos, desde aproximadamente uns trinta anos, torna-se hoje
cada vez mais possível porque nós conseguimos, ainda uma vez, sucesso na eliminação das franjas de

interferência ou, se preferirem, da barreira causal que limitava o acesso a esse Supramental. 
Hoje, é possível juntarem-se ao Supramental.

Vocês podem associá-lo a partir do momento em que vocês forem capazes, mesmo essa palavra não sendo
de fato adequada, de deixar se instalar em vocês esta Luz do Supramental.

É mesmo nesta Luz do Supramental, do Sol, que se encontra o seu corpo de Estado de Ser.
Os diversos protocolos que lhes foram dados permitiram também aproximarem-se desse corpo que

chamamos de 5ª Dimensão.
O trabalho de Consciência, realizado pelo conjunto do Conclave e por vocês mesmos, permite também se

aproximar, de maneira mais adequada, desse corpo de Estado de Ser.
As primícias devem ser pesquisadas e lhes foram dadas pelo Arcanjo Miguel durante os Casamentos



Celestes. 
Isso corresponde, de início, ao estabelecimento do som interior, manifestando-se no ouvido, e em seguida à
instalação do silêncio ou do Coro dos Anjos que irá permitir, naquele momento, acionar o limiar quântico da

Consciência que firma a sua liberação desses planos da personalidade a fim de penetrar os planos do Estado
de Ser.

***

Questão: o «soltar» permite atingir o que acabou de falar?

Na condição de que o «soltar» não seja um ato da Consciência ordinária ou um ato mental. 
Você pode decidir soltar com o seu mental e dizer, por exemplo, eu abandono a luta em relação a tal situação. 

Isso pode ser uma primeira etapa para o soltar.
Mas isso não é o abandono. 

O abandono é um ato de fé e de confiança na Luz onde, nesse momento, você entrega o seu Espírito, assim
como o disse o Cristo, literalmente, em nome da Luz.

Quando ele disse: «Pai, eu entrego o meu Espírito em tuas mãos», é a mesma coisa.
Isso se chama, em linguagem simbólica, a crucificação que permite, literalmente, a Ressurreição. 

Assim, portanto, isso não é um contrato passado entre o seu mental e outra parte do seu mental, mas, sim, um
ato de abandono à Luz que vai, efetivamente, além do soltar.

Trata-se de abandonar todo sistema de controle para entrar na sua própria mestria, que é o abandono à Luz. 

***

Questão: ao que correspondem as vibrações que podemos sentir no rosto?

A ativação de diversos pontos de vibração, na sua face, corresponde, de maneira geral, à ativação das três
últimas Lâmpadas. 

Elas traçam, no seu rosto, circuitos de vibrações que os mais sensíveis de vocês podem perceber e sentir.
Aqueles que têm a oportunidade de perceber essas vibrações podem disso se servir a fim de focalizar ou de

colocar a Consciência em cima, a fim de aumentar o funcionamento vibratório. 

Existem técnicas que permitem focalizar a Consciência sobre o 11º ou o 12º corpo, permitindo comunicar-se
com uma série de funções espirituais, em meio mesmo à sua densidade.

Assim, a focalização sobre a 12ª Lâmpada, denominada andrógina primordial, permite-lhes colocar em
contato o plano denso, no qual vocês estão, com os planos mais elevados da Luz. 

Isso permite a algumas formas de Consciência manifestar-se, de maneira temporária, em meio à sua
densidade e a fim de ali trabalhar, de uma maneira ou de outra. 

Do mesmo modo, a partir do momento em que vocês perceberem a Vibração sobre a 11ª Lâmpada, ou 11º
corpo, corpo do verbo Criador e a porta do silêncio interior, naquele momento, vocês têm a possibilidade,

ativando a Vibração (simplesmente focalizando a sua consciência sobre esse ponto), de favorecer a reversão
que irá permitir a passagem ao corpo de Estado de Ser. 

Do mesmo modo, e eu terminarei com isso, a focalização sobre o 10º corpo, ou corpo de comunicação com o
Divino, permite-lhes, ao focalizar a sua Consciência em cima, modificar o som existente em seus ouvidos ou

no seu ouvido, dando-lhes acesso ao que é chamado de Anal Akáshico e permitindo ler o Livro da Vida, da sua,
daquele do Universo ou de uma outra pessoa.

Essas são as funções espirituais, assim como a telepatia e outras, que vão se manifestar cada vez mais nas
semanas e meses e os alguns anos que lhes restam a viver nesta dimensão. 

A Revelação faz parte disso.
A partir do momento em que o Ser humano se despertar a esta dimensão de Estado de Ser, em meio mesmo

a esta dimensão, manifestam-se poderes espirituais chamados de Siddhis. 
Estes são apenas o resultado do contato com a Luz e se manifestam em meio à sua densidade. 

Trata-se, nesse nível, de um aprendizado que irá lhes permitir manifestar os seus dons espirituais e iluminar o
seu caminho de maneira mais precisa do que com o mental.

Vocês sabem que as cinco sílabas sagradas correspondem à ativação de cinco pontos na cabeça.
Entretanto, vocês sabem também que existem 12 Lâmpadas ao redor da cabeça correspondendo às 12

Estrelas ou às 12 Lâmpadas de Maria. 
Vocês ainda não têm a compreensão e a vivência do conjunto dessas 12 Lâmpadas, entretanto, duas dessas
Lâmpadas, assim como as descrevi, correspondem a funções que se ativam cada vez mais no Ser humano. 

Mas existem 12 pontos de Vibração, em torno da cabeça, correspondentes à fusão da Coroa Radiante da
cabeça, da Coroa Radiante do Coração, no nível da cabeça, desta vez. 

Isto não foi ainda explicado e não tem necessidade de ser explicado mais adiante. 
Simplesmente, isso é uma Verdade e uma realidade.



Existem 12 pontos de Vibração ao redor da cabeça, permitindo, justamente, a saída da sua alma e do seu
Espírito, desta prisão.

Isto lhes será amplamente desvendado no próximo ano, a partir do momento em que as outras, as últimas
chaves Metatrônicas lhes forem entregues. 

***

Questão: quando eu me abandono à Luz, acontece frequentemente de cair no inconsciente, ou no
sono. Como remediar isso?

Cair no inconsciente ou no sono, quando de um trabalho espiritual ou energético, significa um progresso. 
Este progresso, entretanto, chega a um estado em que o mental e a Consciência mental obstruem, literalmente,

a Consciência a fim de que esta não possa escapar no nível da supra Consciência. 

Este é um processo que será passado progressivamente e à medida das Radiações Arcangélicas,
progressivamente e à medida das reuniões dadas pelo Conclave Arcangélico e do Arcanjo Miguel. 

É uma etapa que muitos seres humanos vivem, ou irão viver, ou já viveram.
Basta compreender que é apenas uma etapa para a conclusão do Estado de Ser.

Não há que se inquietar.
Isso irá desaparecer, quando chegar a hora.

Do mesmo modo, alguns seres tendo acesso ao Estado de Ser encontram-se bloqueados, de uma maneira ou
de outra, no corpo físico.

De fato, o acesso ao Estado de Ser não deve fazê-los partir de maneira definitiva, neste Estado de Ser, senão
nós perderíamos a vantagem do trabalho que nós efetuamos, juntos, desde o início deste ano. 

***

Questão: como permanecer concentrado, quando meditamos, apesar dos barulhos exteriores?

Bem amado, o objetivo da meditação não é o de ficar concentrado, nem desconcentrado. 
O objetivo é o de ficar relaxado e atento ao que acontece, um pouco na posição de observador exterior.

Entretanto, o fato de estar desconcentrado, e então não relaxado, em relação com os barulhos exteriores ou
perturbações exteriores, qualquer que seja a posição do corpo, ou com um prurido aparecendo em um lugar

específico do corpo, indica, justamente, a incapacidade ou a dificuldade para se abandonar.
Não há, portanto, um problema de concentração, mas, bem mais, um problema de relaxamento e de

abandono. 
Naquele momento, a Consciência está voltada para os sinais exteriores e não para os sinais interiores. 

Qualquer que seja a Vibração percebida, a etapa posterior consiste então em se abandonar totalmente à Luz,
apenas pronunciando-a ou aceitando-a.

Naquele momento, as perturbações, ditas exteriores, não terão mais qualquer influência sobre o relaxamento já
que não será uma concentração, mas um relaxamento e um abandono.

***

Questão: como viver o abandono, sendo observador dos fenômenos que eu vivo?

Bem amado, vemos aí um problema comum a muitos seres humanos a caminho para o seu Estado de Ser.
Trata-se do seu hábito, nesta dimensão, de funcionar com o mental, discriminando em perpétua atividade. 

Obviamente, a cessação da atividade mental pode ser obtida pela meditação. 
Entretanto, assim que fenômenos novos ocorrem na meditação (e este é o caso durante as primícias do

acesso ao Estado de Ser), o mental se manifesta de novo instantaneamente, obviamente.
Então, convém trabalhar. 

Não há técnica, propriamente falando, já que, frequentemente, nós dissemos que seria o passo que deveriam
dar até nós. 

Entretanto, isso apenas ocorre a partir do momento em que vocês aceitam, em Consciência, na Unidade, na
Verdade, no seu mental, nas suas emoções e no seu corpo, abandonarem-se à Unidade. 

Não há técnica propriamente falando para acessar esta Unidade. 
Há técnicas preparatórias que lhes foram comunicadas pela Intraterra, referentes aos cristais, obviamente. 

Elas lhes foram também comunicadas, sob a forma de alguns protocolos de meditação, em particular a
meditação dita «sobre o Coração», de RAM. 

Esses caminhos foram oferecidos a fim de lhes permitir aproximarem-se do instante do abandono. 



Mas, vocês sozinhos, podem realizar o abandono. 
O abandono, ainda uma vez, é um ato de fé e de confiança total na Luz. 

É isso que vocês devem iniciar em vocês. 
Vocês têm tempo de realizá-lo porque cada um deve realizar este abandono, de maneira autêntica. 

Isto necessita de uma revolução da Consciência. 
Não é algo muito simples, abandonar-se totalmente. 

Mesmo se isso pudesse ser simples, em contato com a Consciência mental, isso não é a realidade do
abandono.

Entretanto, é uma primeira etapa neste caminho.
O caminho do abandono pode levar, em função de resistências interiores que vocês têm, em função de seus
próprios esquemas, vindos da sua educação, vindos do seu carma, vindos das suas experiências, levar certo

tempo. 
O abandono corresponderia, se quiserem, a deixar exprimir-se, totalmente, a criança interior, sem oprimi-la,

sem estar submissa a condicionamentos ou a crenças quaisquer. 
Isso necessita da desconstrução total, em vocês, de todas as crenças, quaisquer que sejam, a fim de

chegarem, novos e nus, a esta etapa de abandono.
Mas isso vem, estejam certos.

***
 

Questão: qual é a diferença entre um ensinamento pelo Verbo e um ensinamento por escrito? 

Por que nós lhes demos reuniões formais, ao longo deste ano, no momento dos Casamentos Celestes? 
Porque vocês estariam em contato, nesse momento, com a Vibração e não com palavras. 

Exceto aqueles, obviamente, que estiveram presentes e que assistiram.
Entretanto, os outros encontraram apenas as palavras próximas do episódio vibratório. 

Obviamente, o ensinamento pela Vibração é o ensinamento mais adequado.
Porque, a partir do momento em que houver escrita, em que houver leitura, há necessariamente transformação

pelo filtro do seu mental.
Assim, as mesmas palavras não evocam as mesmas Vibrações para cada um.

Entretanto, o modo como procedemos durante este ano (o qual continuaremos a proceder) permite,
literalmente, aliviar a sua Consciência na Fonte da Vibração.

Entretanto, reencontrando, e de maneira secundária, as palavras, vocês têm a possibilidade consciente de
rememorar a Vibração lendo as palavras.

O que não seria o caso se lhes déssemos as palavras antes da Vibração. 

***

Questão: quando não conseguimos ficar suficientemente atentos para «reter» todas as palavras de
um tal ensinamento, como isso acontece no nível vibratório?

Assim como o Arcanjo Miguel disse e repetiu, vocês não têm que se preocupar com a compreensão das
palavras. 

Vocês têm que viver a Vibração. 
Não é portanto questão de reter, mas, ao contrário, de relaxar.

Assim, além das palavras e da compreensão intelectual e mental, existe um veículo ligado às percepções
vibratórias dos novos pontos da Consciência que é amplamente mais importante do que as palavras que vocês

colocam em cima, quanto à explicação.
É desejável viver a Vibração antes de ter as palavras, aí também porque jamais as palavras irão conduzi-los à

Vibração. 
Por mais que vocês lerem que o 12º corpo está ligado a tal Vibração e a tal função, não é por isso que vocês

irão experimentar a Vibração. 

***

Questão : pode nos falar das diferentes famílias de almas?

É extremamente atraente falar de almas irmãs ou de chamas gêmeas porque isso explica a incompletude do
Ser humano. 

Então, querer se reencontrar nas famílias de almas é, também, certamente, apaixonante. 
Assim, querer reencontrar uma alma irmã ou uma chama gêmea ou uma alma gêmea é, certamente, muito



apaixonante. 
Mas, fazendo essa volta, vocês se afastam de sua completitude.

Vocês são completos em vocês, totalmente sós. 
Existem, certamente, filiações e relações de alma que nada têm a ver com a encarnação, mas procurá-las ou

compreendê-las os faz sair da sua Unidade primeira.
Vocês devem, hoje, superar esta noção, a fim de encontrar o seu Estado de Ser. 
Vocês não podem encontrar o Estado de Ser procurando um outro Estado de Ser.

Continuando sobre este ensinamento, é ele que permitiu abri-los à realidade de outras dimensões e Anjos.
Isto foi fundamental.

Entretanto, convém compreender que alguns ensinamentos devem ser superados e transcendidos. 
São apenas etapas, não é preciso ali parar.

Se tivermos que falar de família de almas, a única coisa que poderíamos dizer é algo em relação com a
Vibração. 

A Vibração faz com que existam almas com polaridades, a fim de reencontrarem a sua Fonte primeira.
Essas polaridades são a Essência do trabalho a efetuar, e efetuado no curso de uma encarnação e no curso de

várias encarnações, nesta Ilusão.
Algumas almas devem trabalhar a matéria. 

Algumas almas devem trabalhar a comunicação ou a relação de ser. 
Algumas almas devem trabalhar o lado espiritual sem a matéria. 

Assim, vocês teriam uma coloração de almas. 
Mas o objetivo da sua alma, hoje, é o de recuperar a sua brancura, ou seja, o seu Estado de Ser, ou seja, a sua

ausência de coloração ligada à falsificação desse mundo.

Assim, não se prendam em reencontrar o seu sentido de alma, mas, sobretudo, o sentido do seu Espírito e a
brancura da sua alma, e não mais polarizada pela encarnação. 

***

Questão: poderia nos falar da forma, de algum modo, dos Arcanjos?

A nossa forma, da nossa dimensão, é a forma de uma Embarcação de Luz, chamada de pássaro, se
preferirem, e esse pássaro não tem absolutamente o órgão de reprodução, qualquer que seja. 

Eu devo especificar que, mesmo na nossa manifestação antropomórfica (assim como, por exemplo, eu sou
parecido com aquele que eu guardo, com uma forma humana), não nos é permitido nos mostrar sem os

nossos atributos vibratórios que estão ligados ao que vocês chamam, de acordo com a sua visão, de asas e de
mantos. 

Entretanto, mesmo esse corpo é um corpo que eu qualificaria de andrógino e de muito jovem. 
Existem apenas duas exceções nesta apresentação. 

A primeira se refere ao Arcanjo Gabriel, que se apresenta sempre sob a forma de um homem idoso, por uma
razão que ele próprio irá desvendar, ou que eu irei desvendar, quando chegar a hora.

O Arcanjo Metatron, quanto a ele, não pode haver qualquer antropomorfismo, estando mais próximo da Fonte e
sendo a ligação entre a 18ª dimensão, ou seja, a nossa, e a Fonte. 

Ele está além de qualquer antropomorfismo.
Mesmo pertencendo a esta 18ª dimensão, ele não pode descer até a 5ª dimensão.

No que se refere aos outros Arcanjos (Miguel, Uriel, Rafael, Jofiel e eu mesmo), nós podemos aparecer ao
humano em Consciência, em Vibração, aos seus olhos de carne sob a forma de um ser específico, vagamente

antropomorfizado, com uma cabeleira longa, por uma razão precisa. 

***

Questão: qual seria então a forma de Metatron?

Muito simples: um tubo de Luz branca.
Entretanto, eu especifico, um grupo de tubos. 

Eu não responderei no momento.
O acesso à energia Metatrônica lhes é revelado através do transporte de certo número de Radiações, vindas

de alguns lugares, no nível dos universos, do seu universo.
Entretanto, Metatron na sua forma de Consciência a mais pura, é efetivamente um cilindro de Luz branca. 

***



Questão: como saber se um mestre que se apresenta, em outros planos, é realmente um Ser de
Luz?

Compete-lhes fazer o discernimento. 
Nós tomaremos o problema de outro modo, bem amado. 

Imagine que, diante de você, com os olhos abertos ou no sono, uma forma se manifeste, nesta Luz e diz que
ela se chama de tal modo, é isso suficiente para crer que ela seja o que ela diz que é? 

Toda questão está aí.
Quando da relação entre uma Consciência de outro plano e a sua Consciência, qual é a Vibração que se

estabelece? 
Por onde se estabelece o contato, independentemente do aspecto visual?

Há odores? 
Há uma vibração de algumas das suas Lâmpadas?

Do conjunto das suas Lâmpadas? 
Qual é o estado de Consciência no qual você se sente?

Retenha bem que não é porque uma Vibração é percebida na parte superior do sétimo Chacra que isto
significa um contato com a Luz Autêntica. 

Somente é Entidade da Luz Vibral aquela que os liberar e que não os condicionar de qualquer maneira e os
deixar inteira Liberdade. 

A partir do momento em que uma entidade ou uma Consciência, qualquer que seja o aspecto muito agradável
que possa revestir manifestando-se a você, assim como em um estado de Consciência modificada como no

estado de despertamento ordinário, convém compreender o que é mostrado através da Vibração como
também através de palavras. 

A partir do momento em que houver o sentimento de que algo os induz à noção de castigo, à noção de
punição, à noção de pecado, à noção de algo que está mal, estejam certos de que aquilo nada tem a ver com a

Luz, com a verdadeira Luz, obviamente.
Eu sei que isso pode parecer duro de aceitar, mas, assim como já disse e repeti, compete-lhes fazer a sua

própria experiência, seja o que for que encontrarem, quem canaliza tal ou tal pessoa.
Qualquer que seja a Entidade que, vocês mesmos, encontrarem, independentemente do que eu chamaria de
mensageiro, cabe a vocês fazer a sua própria experiência, cabe a vocês compreender os meandros do que é

manifestado.
Isto vai ao sentido da sua liberação ou isto vai ao sentido do seu condicionamento?

Mesmo se alguns condicionamentos puderem ser muito sutis, como, por exemplo, querer liberá-los de certas
amarras do passado e, portanto, querer despolarizar o seu sistema para o passado, e fazê-los refletir sobre o

passado. 
Ou então desequilibrá-los para um futuro extremamente promissor, mas, entretanto, levando-os a sair do seu

estado presente.
Nesse momento, convém colocarem-se as perguntas corretas. 

***

Questão: se a Luz Autêntica Vibral for assim mais Vibração do que Luz, como separar as coisas?

Isso é muito simples. 
A particularidade do Ser humano é muitas vezes tomar bexigas por lanternas. 

Eu me explico. 

Ver uma aparição não é a garantia da Verdade Vibral do que aparece, mesmo de olhos abertos. 
Agora, com os olhos fechados, vocês sabem que existe certo número de filtros que foram dissolvidos, o que

chamamos de franjas de interferências.
Essas franjas de interferências estão também presentes em vocês, são elas que eu chamei de «aquelas que

os fazem tomar bexigas por lanternas». 
Não é porque vocês veem, de olhos fechados, qualquer coisa, que isso é Verdade.

Muito pelo contrário.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do silêncio interior e da etapa de intuição ou da

clarividência a mais total, nesse momento, não há mais Luz e visão, no sentido que entendem. 
A forma dissolve-se, há aparição da Luz branca, há a aparição do Conhecimento. 

O Conhecimento não é visão. 
Assim, na maior parte do tempo, os Humanos que veem imagens, não veem senão imagens astrais, que não

são mais do que o reflexo do que existe sobre alguns outros planetas.
A diferença essencial, exterior ou interior, entre uma aparição astral e uma aparição ligada à Luz, é justamente

o aspecto vibratório. 
Imaginem, por exemplo, que vocês dizem que veem Maria: se uma Vibração não estiver presente, se o seu



coração não se abrir na presença de Maria, estejam certos de que não é Maria. 
É tão simples assim. 

***

Questão: qual é a melhor atitude a ter com pessoas que não têm necessariamente Consciência das
modificações que vivem?

O Arcanjo Miguel disse inúmeras vezes: ser você mesmo, na Vibração da Luz.
Vocês não poderão convencer ninguém a aderir, de maneira exterior, ao que vocês vivem, ao que vocês veem

ou ao que vocês acessaram.
Assim, por exemplo, querer convencer alguém de que existe um corpo de Estado de Ser, não tendo nada a ver
com o que é conhecido, dizer a esta pessoa que vocês viajam a tal lugar, é para ele uma insensatez, porque do

ponto de vista dele, isso não existe. 
E ele terá razão. 

Vocês não podem convencer e atrair alguém nesta Vibração, senão pelo exemplo da sua própria Vibração.
Nenhuma palavra, nenhum escrito, poderá levar um Ser humano para o que vocês estão vivendo. 

Somente o abandono à Luz e, portanto, a possibilidade para você de estar ligado a esta Luz e de irradiá-la
literalmente e de transmiti-la, permitirá a outro Ser humano se abrir a esta Vibração e a esta Verdade. 

Não há outra escolha e outras possibilidades.

***

Questão: isso se aplica igualmente aos fenômenos de clariaudição?

No nível da clariaudição, existem vários modos de ouvir as outras dimensões ou as outras Entidades.
Elas podem exprimir-se por locução interior, assim como por uma voz ouvida.

Por vezes, as vozes são ouvidas no exterior.
Quando é ouvida no exterior, isso é muito mais fácil: um desencarnado ou um ser pertencente à sua dimensão,
encontrando-se em outro plano, desencarnado ou em vias de ascensão para a Luz, manifestar-se-á sempre e

falará sempre no ouvido direito. 
Um Ser de Luz só pode lhes falar pelo ouvido esquerdo. 

Isso é, portanto, independente da Vibração. 
Entretanto, mesmo no nível do que eu denominaria um Ser de Luz, ou seja, um Ser pertencente além da 5ª

dimensão, existem vários níveis vibratórios. 
É importante também compreender que, quanto mais os níveis vibratórios forem elevados, mais isso vai se

refletir, para vocês, por uma sensação de plenitude e de serenidade.

************
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Então, eu gostaria, de início e antes de dar-lhes a palavra, de fazer uma breve exposição do que
é METATRON, do que é a sua Consciência e do que é a sua função. 

O Senhor METATRON está afiliado a um ponto de Vibração mais elevado, no seu Ser e na construção da
energia e de formas de Consciência e Dimensões, nos Multiversos e Multidimensões. 

METATRON está em ressonância com o que é chamado de Coroa, o que corresponde, em vocês, à sua
cabeça e ao que está acima da sua cabeça. 

Assim, podemos dizer que o Senhor METATRON está diretamente em ressonância com o Bindu, com a Fonte
de Cristal. 

Ele é aquele que lhes permite, graças às chaves Metatrônicas (vocês conhecem algumas delas), por
intermédio da Vibração dessas Chaves Metatrônicas, colocá-los onde vocês devem se colocar. 
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Ele intervém, portanto, para finalizar, de algum modo, um processo dimensional a fim de remetê-lo (mesmo se
esse termo não for muito adequado) a uma Dimensão superior.

O Senhor METATRON é portador dos códigos, os mais próximos e os menos denaturados possíveis, do que
é a FONTE. 

Eu me explico. 
A FONTE, como eu já disse, tem a capacidade, a possibilidade de se dilatar e de se contrair ao infinito e,

portanto, tem a necessidade de encontrar, ela também, em função das suas idas e vindas, em função das suas
multiplicações nos Multiversos e nas Multidimensões, de reencontrar, de algum modo, a intimidade da sua

própria Vibração infinita.

O Arcanjo METATRON, pelo seu lugar, pelo seu posicionamento vibratório e dimensional, é aquele que permite
isso. 

Ele é o reflexo fiel da FONTE original, na sua Dimensão original e na sua Vibração original. 
Ele está, portanto, de posse das chaves denominadas Chaves Metatrônicas  tendo sido dadas à Humanidade,

em tempos remotos, chamadas, de maneira um pouco especial, de Chaves de Enoque.
Enoque foi, efetivamente, um dos patriarcas relacionados com o Senhor METATRON. 

***

Progressivamente e à medida da evolução deste planeta, o Senhor METATRON se manifestou, de maneira
luminosa, não podendo ser de outro modo, por exemplo, a Moisés, sobre a sarça ardente. 

Ele explicou, por intermédio da Vibração e por intermédio da Luz e das Chaves Metatrônicas, o que ele era, a
Moisés. 

Do mesmo modo, o Senhor METATRON inicia, em suas estruturas, a capacidade que está inscrita em vocês (e
que doravante se revela e se desperta) para acessar a multidimensionalidade. 

Ele prepara a Reversão. 
Isto é realizado e os leva à nova Dimensão pela intercessão e pela intervenção do Arcanjo URIEL.

Entretanto, o Senhor METATRON tem um lugar específico no Conclave Arcangélico. 

Pela sua capacidade para sintetizar a Vibração original da FONTE, ele é a Testemunha e a Vibração, na
totalidade.

Ele depositou em vocês cinco Chaves Metatrônicas. 
As sete últimas Chaves ser-lhes-ão entregues durante, nós achamos, o seu mês de maio do ano de 2010. 

Mas isso é uma outra etapa, se quiserem, permaneçamos nesta etapa. 

METATRON é antes de tudo a Luz branca. 
Esta Luz branca é veiculada por apoios específicos existentes no nível das estrelas. 

O lugar de METATRON é o mais próximo da FONTE, denominado Alcyone, residência principal, eu diria, da
própria FONTE quando ela volta à sua origem. 

Voltando à sua origem, a FONTE encontra o Senhor METATRON que é a sua imagem espelhada, de algum
modo, e quem lhe envia eternamente os códigos, a fim de que a FONTE reencontre, depois das suas

peregrinações em meio aos Multiversos e às Multidimensões, a sua Dimensão Vibral original. 

METATRON é, portanto, a Entidade de Consciência mais elevada, mantendo intactos os códigos de Luz. 
Sem isso, a FONTE não poderia deixar vago o seu Trono, durante as suas peregrinações nos Multiversos e

nas Multidimensões. 

Aí está então a função do Senhor METATRON. 
Descrita assim, ela é Vibração-Luz, ela é a base da Vibração silábica, ela é a base do estabelecimento, em
meio às estruturas de vida, disso que permite, às diferentes formas de vida, nos Multiversos, revelar uma

Dimensão ou uma oitava acima do que é a sua Consciência. 

O Senhor METATRON é, antes de tudo, Vibração /Luz. 

Aí está o que tinha que dizer sobre o Arcanjo METATRON. 
Ele tem um lugar especial no Conclave.

Não é o lugar central.
Este é tomado, quando há reunião do Conclave, pela Presença da Divina MARIA. 

Isso eu já disse a vocês. 

O Senhor METATRON intervém também na estabilização, no Conclave, das sete últimas frequências vibratórias
da Luz que ainda não chegaram sobre esta Terra. 

A Reunião dos Arcanjos, em Conclave e em ressonância, é o que permite guiar, em meio à nossa Dimensão
primordial, a Luz procedente do que vocês chamam de supernova e que corresponde à energia Metatrônica e

à Consciência Metatrônica.



Nós temos necessidade de nos reunirmos a fim de que essas sete Vibrações finais da Luz possam ser
irradiadas a vocês sem qualquer dano ao seu corpo físico, à sua integridade de Consciência. 

É por isso que o Conclave está reunido. 
É por isso que unificamos as nossas energias enquanto Arcanjos Criadores destes Universos. 

É por isso que temos necessidade, durante o início e o encerramento de um ciclo de manifestação, de
estarmos presentes a fim de harmonizar, em vocês, as sete últimas Chaves Metatrônicas.

Como vocês podem ver, cada um de nós se torna então o guardião, naquele momento, de uma frequência final
da Luz em meio à sua Dimensão. 
Esse momento ainda não chegou. 

Ele vai chegar, como eu disse, no próximo ano. 

***

A Divina MARIA se mantém no centro para recolher os nossos Selos e, portanto, o conjunto das nossas
Vibrações. 

Ela está, portanto, de posse real das 12 Chaves do Universo. 
Nisso, o seu papel é único em meio aos Multiversos e às Multidimensões. 

Ela foi capaz, como Consciência Unificada, de veicular essas chaves de Luz (e então essas 12 Vibrações finais
da FONTE) em meio a esta Dimensão, mesmo dissociada, tomando corpo pelas vias da encarnação, o que

jamais ocorreu, mesmo para KI-RIS-THI (CRISTO). 

Dessa maneira, então, ela é a Garantia da execução, em meio à sua Dimensão, enquanto Criadora dos seus
corpos físicos, da execução da Vontade da FONTE. 

Aí está o que eu tinha que dizer de complementar em relação ao Senhor METATRON e em relação à utilidade
do Conclave. 

Se vocês tiverem, em relação a isso, perguntas específicas às quais eu possa trazer um esclarecimento
suplementar, eu quero fazê-lo, se isso me for autorizado. 

Em seguida, voltaremos a mais coisas em relação a vocês mesmos, se quiserem.

***

Questão: ao que corresponde o título de «Lorde» (Senhor), que é dado ao Arcanjo METATRON?

O título de Lorde, dado a METATRON, está bem além, evidentemente, da língua inglesa. 
Isso corresponde à reunificação do AL, do OD, do ER, dando o fundamento do 3, tornando-se 12,

correspondente às 12 chaves. 

***

Questão: poderia desenvolver sobre essas 12 chaves?

Não no momento.
Isso é demasiadamente cedo.

***

Questão: na época em que MARIA encarnou, a sua chegada foi anunciada?

Mas isso foi escrito em suas escrituras sagradas. 
MARIA, como cada ser humano, seja qual for a sua Dimensão, ao passar pelas vias da encarnação, passa pela

via do esquecimento. 
O que significa que MARIA, tendo realizado esse sacrifício pela encarnação e pelas vias naturais da

fecundação, foi obrigada a viver no esquecimento quase constante do que ela era. 
Entretanto, isso lhe foi revelado, alguns instantes antes da sua Assunção, pela presença ao seu lado do Senhor

METATRON, em pessoa, que lhe disse o que ela era.
A memória voltou para ela só naquele instante. 

Imaginem o sofrimento de uma mãe que não conhece a sua própria história, no momento da sua encarnação. 
Entretanto, isso havia sido preparado e ensaiado durante muito tempo, em meio a diferentes encarnações



anteriores, aí também, onde o esquecimento era necessário, mas não tendo podido ser realizado como foi o
caso, através da colocação em encarnação, sob uma forma específica, de KI-RIS-THI.

***

Questão: pode desenvolver sobre o significado de Rainha dos Céus que é dado a MARIA?

A Divina MARIA é a Rainha dos Céus e da Terra. 
Ela tem (eu não gosto muito dessa palavra) todo o poder sobre a Terra como nos Céus. 
Ela é, pela sua origem e pelo que ela veicula, como Consciência, a FONTE Una Pai/Mãe.

Ela é a própria imagem, espelhada e na Luz, do que é a FONTE Pai/Mãe, Una.
Ela é também a totalidade da FONTE Pai/Mãe, Una. 

Ela é, portanto, andrógina primordial, criando-se ela mesma no seu filho denominado KI-RIS-THI. 

O termo «Rainha dos Céus e da Terra» corresponde, portanto, à realidade do que ela é. 
Ela reina sobre a Terra como nos Céus. 

O seu reino sobre a Terra ainda não chegou. 
É o que está prestes a ser realizado e que irá se realizar sob os seus olhos. 

***

Questão: METATRON tem um papel específico nas modificações do DNA que vivemos?

Não.
METATRON impulsionou as cinco primeiras Chaves Metatrônicas, em 15 de agosto.

O trabalho de desbloqueio do seu DNA tem sido um trabalho do Conclave e mais especificamente do Arcanjo
MIGUEL, em meio à Radiação do Sol.

***

Questão: algumas pessoas pretendem ser Avatares. Isso é possível?

É problema deles. 
Você pode também dizer que tal ou tal Entidade é um Avatar. 

Você pode mesmo percebê-lo como um Avatar e fazer disso a sua Verdade e fazer disso uma adoração. 
Entretanto, isso não é a Verdade, do nosso ponto de vista e do que nós vemos. 

Não esqueça que nós vemos, como Arcanjos, a Verdade, sem a Ilusão veiculada no nível deste mundo. 
Assim, muitos seres, hoje, podem fazer Milagres, em nome da Luz, mas não participam da Luz. 

Eu não falo, obviamente, de uma Entidade em particular, eu falo de maneira geral. 
Compete a vocês fazer a sua própria experiência. 

Lembrem-se, entretanto, de que hoje, mais do que nunca, vocês devem acabar com todas as suas crenças,
sejam elas quais forem, a fim de se tornarem vocês mesmos. 

E não é se sujeitando a um ser vivo, encarnado nesta Dimensão, que vocês vão encontrar a sua Liberdade,
seja ele quem for. 

Vocês devem se tornar autônomos, em Consciência, em Verdade, em comportamento e em energia. 
Então, por que colocar a sua Consciência, a sua energia, em um ser, sob o pretexto ou sob a verdade de que

ele é superior a vocês, quando vocês empregam palavras como Avatar ou Pai? 
A Verdade de um ser muitas vezes fica velada, a partir do momento em que ele se encarnou. 

A Verdade do que ele é além do véu não pode se manifestar senão depois da sua morte, mas não durante a
sua vida. 

Um Avatar, no sentido etimológico, é uma Entidade que transcendeu as portas do Samsara, da Ilusão e que
reencarna voluntariamente, com uma série de poderes. 

Mas os poderes não são o atributo de Avatares. 
Eles podem se manifestar, evidentemente, fora disso. 

Um Avatar é um ser que não está submisso às condições da reencarnação.
Mas eu os lembro de que, entretanto, alguns seres denominados 'magos negros' são igualmente capazes de

não ficarem submissos às leis do Karma e que, no entanto, não vêm da Luz.
Vocês não podem conhecer a Verdade de ser algum sobre esta Terra.



É nesse sentido que é solicitado para não julgarem, seja qual for o ser que estiver à sua frente, e de não mais
adorarem, ou seja, de caírem no outro extremo. 

Vocês devem encontrar, literalmente, a sua autonomia e a sua independência e, para isso, vocês não devem
nem adorar, nem rejeitar qualquer ser humano. 

***

Questão: isso significa que devemos matar, simbolicamente, todos os Mestres?

Não há alternativa. 
Vocês devem acabar com todas as suas crenças, sejam elas quais forem, a fim de ser um ser novo e

renovado. 
O acesso ao Estado de Ser só pode ocorrer se vocês superarem e transcenderem todas as suas crenças,

sem exceção. 
Vocês devem abordar esta etapa do seu crescimento descobrindo a dimensão da criança interior que aceita a

Vibração e a Inteligência da Luz, sem fazer referência a qualquer modelo existente sobre este planeta,
principalmente se esse modelo for vivo, pois, se vocês se afiliarem a uma Consciência humana encarnada,

vocês irão se sujeitar, em Consciência e energeticamente, a esta Entidade. 
Vocês devem estar conscientes do que alimentam. 

Hoje, a revolução da sua mudança de plano vibratório que lhes é aberto consiste em se visualizar como um ser
completo, a fim de participar da cocriação consciente do Universo. 

Vocês não podem participar da cocriação consciente alimentando outra coisa senão vocês mesmos. 
Isso não quer dizer ficar no isolamento. 

Isso não quer dizer ficar fechado mas, bem ao contrário, isso significa estar totalmente aberto, como uma
criança, sem julgar e sem tomar partido. 

Se vocês tiverem, entretanto, experiências para viver com tal ou tal outro ser, considerem-no sempre como
igual a vocês e como vocês mesmos. 

Nada mais. Nada menos.
Se não, vocês incorrem em fracasso.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a criança interior?

A criança interior é a Consciência que se situa no nível do seu Coração. 
A palavra «criança interior» significa: «ninguém pode penetrar no reino dos Céus se não se tornar como uma

criança». 
O que é como uma criança? 

Uma criança é aquela que vive no momento. 

A Consciência Arcangélica, a Consciência do Estado de Ser, assim como eu disse muitas vezes àquele que eu
guardo, apenas pode estar no aqui e agora, não no amanhã, não nas referências do passado, não na sua

educação, não nas suas crenças, mas na imanência do instante presente. 

Estar no aqui e agora permite-lhes compreender si mesmo como o Alfa e o Ômega. 
Assim como disse CRISTO: «eu sou o Alfa e o Ômega ». 

Se vocês quiserem se tornar CRISTO, vocês devem ser o Alfa e o Ômega, em meio ao aqui e agora. 
Estar no aqui e agora necessita do silêncio do mental e do silêncio das emoções. 

Estar no ser. 
Aí está a porta, aí está a chave, aí está a solução. 

Enquanto vocês procurarem justificativa ou explicação, vocês escapam do instante presente.

O paradoxo é que isso lhes parece difícil e, no entanto, isso é demasiadamente simples. 
Uma vez que vocês tiverem vivido isso, vocês irão concordar comigo. 

Mas, entretanto, o mental tem sempre que fazê-los crer que isso é complicado, pois, ao encontrar, o aqui e
agora, o Alfa e o Ômega, o mental simplesmente morre. 

Ele se torna uma ferramenta ao serviço da sua Consciência, mas não é ele que domina a sua Consciência. 

***



Questão: podemos considerá-los, vocês, do Conclave, como grandes irmãos do Céu?

Nós não pertencemos, bem amado, às mesmas linhagens evolutivas. 
Nós não somos, portanto, nem seus irmãos, nem seus pais, nem outra coisa. 

Nós somos uma Radiância. 
Nós somos uma Consciência. 

Vocês não podem nos fechar em uma definição, nem nos considerar de maneira diferente do que nós somos. 
Qualquer apropriação, através mesmo de uma visão que vocês gerassem (e eu disse isso, aliás, àquele que eu

guardo), podendo nos limitar e nos fechar, iria nos afastar de vocês. 

***

Questão: o meio mais apropriado de contatar com as suas energias, com a de vocês, Arcanjos,
seria pela Vibração do Selo Arcangélico?

A Vibração do Selo Arcangélico é uma etapa vibratória, ligada à forma. 
Entretanto, viver a totalidade da nossa Consciência, em uma relação ou em uma conexão, só pode ocorrer a

partir do momento em que vocês mesmos forem capazes de acessar o seu Estado de Ser. 
Naquele momento, vocês podem nos encontrar, fora do seu corpo de personalidade, em meio ao corpo de

Estado de Ser. 
Naquele momento, nós iremos levá-los para viajar, protegidos na Embarcação que nós somos. 

Isso será realizado para muitos seres humanos, dentro de muito pouco tempo. 

Assim como disse MIGUEL, assim como nós lhes dissemos, nós iremos responder a cada apelo feito no
Coração e na simplicidade e na humildade. 

Esta resposta será, antes de tudo, vibratória, por vezes visual, por vezes auditiva.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article0312.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-7_octobre_2009-2-article0312...
07 de outubro de 2009 - Parte 2

*** 

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 do Arcanjo da Relação e do Amor -

Questão: podemos ter informações sobre a origem dos Arcanjos?

A origem há apenas uma, é A FONTE.
Agora, as origens correspondem à sua função que é a de sustentar e de favorecer a consciência e, isso, em

todas as Dimensões. 
Sendo elementos de apoio e elementos que favorecem a Consciência, a linhagem é estabilizada em uma
Dimensão a fim de que possam trabalhar na Eternidade sem limitação nas suas Dimensões e em outras

Dimensões. 
Sua ação é, portanto, de apoio. 

Sua ação é, portanto, de manter. 
E, em alguns casos, devido ao fato da sua presença no início de um ciclo dimensional e no término de um ciclo

dimensional, a sua função é portanto essencial nessas duas extremidades.

Os Arcanjos têm liberdade de agir, tanto sobre uma consciência humana, como sobre uma consciência
planetária, como sobre uma consciência solar. 

Não há limite à sua ação.
Eles podem modificar o curso de alguns sistemas solares, mas eles não podem agir no nível das galáxias.

Aqueles que agem no nível das galáxias, diretamente, são a civilização dos Triângulos. 

***

Questão: podemos chamar os Arcanjos para nos ajudar a nos transformar, a nos unificar?

A resposta é, obviamente, sim, já que dissemos que isso era preciso. 
Compreendam bem que nenhuma entidade espiritual da Luz Vibral autêntica pode intervir sem o seu acordo e

que a nossa intervenção, do Arcanjo ou de outra entidade da Luz Vibral autêntica, não pode ocorrer senão
através do respeito a um certo contexto, a uma certa ética, diríamos, ligado à sua própria evolução. 

Mas, entretanto, nós não podemos intervir diretamente na consciência humana se vocês não pedirem.
O que não é de fato a mesma coisa no nível dos planetas e dos sóis e dos sistemas solares, onde a nossa
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intervenção é totalmente livre. 

***

Questão: eu tenho por vezes a impressão que há vários níveis de pedidos aos Arcanjos. 

Os níveis, bem amado, que você chama de diferentes, do pedido, correspondem à qualidade do pedido. 
É preciso bem compreender que os Arcanjos podem satisfazer uma série de coisas ligadas aos seus pedidos

quando associados, de maneira direta, à sua evolução, no sentido mais amplo. 
Obviamente, é diferente pedir com o coração para que as coisas ocorram bem no plano afetivo, do que pedir a

um Arcanjo para reuni-lo com tal pessoa, obviamente, ou para manter tal ligação ou tal relação.
Obviamente, existem vários níveis. 

Nós respondemos, portanto, mais facilmente, ao pedido (além, obviamente, de pedirem no coração) que
corresponda e esteja em linha direta com a sua evolução e na concordância da nossa Radiância com a sua

própria Radiância que é ajustamento à nova Dimensão. 
Tudo o que contribui e que irá contribuir para aproximá-los, vibratoriamente, geograficamente, da sua condição

de vida, das suas condições afetivas, das suas condições profissionais, do que você chama e que nós
chamamos de Novas Dimensões, será seguido de efeitos. 

Assim, não se surpreendam se, em suas vidas, uma série de coisas parecer mudar, por vezes, de maneira
muito abrupta.

Isso corresponde simplesmente ao seu pedido. 
É preciso prestar atenção ao que vocês pedem. 

A particularidade da ação Arcangélica é que ela é Vibratória e, sobretudo, rápida, na implantação de processos
ligados à mudança. 

***

Questão: os pedidos de níveis menos conscientes são igualmente levados em conta?

Não.
O que é levado em conta, segundo a nossa visão, é, antes de tudo, o que é expresso, não no nível

inconsciente, mas no nível da concordância vibratória alma/personalidade. 
É isso o que é levado em conta. 

Os pedidos inconscientes, ou seja, sem atenção e sem intenção, não têm qualquer valor para nós. 
É preciso que o pedido possa emergir no nível do consciente.

Nós não podemos interferir no nível da consciência individual, como eu disse anteriormente, se não houver
intenção atrás, ligada à sua própria evolução de Luz, sobretudo nesses períodos atuais. 

***

Questão: qual é hoje a porta vibratória de orações contendo a palavra Deus? 

É difícil responder a esta questão. 
O resultado é aquele que está no seu coração. 

Se você estiver no coração, e mantiver a Vibração no coração, seja qual for a oração, a invocação ou o pedido
que você fizer, aquele irá para o centro do coração, mesmo se as palavras não vierem do coração, mas forem

utilizadas pelas egrégoras não pertencentes ao coração. 

O pedido, a oração, a invocação, qualquer que seja a sua origem, coloca em vibração algumas funções, alguns
chacras, nas suas estruturas.

Quanto mais o seu coração estiver aberto, menos as palavras se tornam importantes. 

Assim como eu disse e repeti e como está escrito em diferentes lugares do seu Livro: «não faça das suas
palavras orações em vão». 

Entretanto, as orações são egrégoras que revelam em vocês algumas forças, mas que também chamam, no
nível do seu mundo e da sua Dimensão, algumas forças.

Tudo depende, portanto, ao mesmo tempo da potência da egrégora e ao que esta egrégora está ligada no



plano Vibratório exterior a você.

Entretanto, se o seu coração estiver aberto, ele tem a capacidade para transmutar uma energia falsificada em
energia Vibrante autêntica.

Isso, obviamente, é válido nos dois sentidos. 

Imagine que você chame por uma oração ou um rito, seja qual for, ligado à Luz autêntica e que o seu coração
não esteja na dimensão adequada, a energia não irá para o coração, mesmo se estiver programada para ir ao

coração. 

Em resumo, tudo depende, antes de tudo, do seu estado Vibratório e da abertura e funcionalidade das suas
Lâmpadas [chakras]. 

***

Questão: é verdade que haveria um único mantra eficaz? 

Como um ser humano, seja ele quem for, da Luz ou da Sombra, poderia dizer-lhe que há apenas uma só coisa
a praticar?

Há um Caminho. Há uma Verdade.
O Caminho, a Verdade e a Vida que foram ilustrados por CRISTO.

Agora, Ele mesmo lhes pediu para serem livres.

Como é que um ser humano, seja qual for a sua fonte, a sua origem e a sua função, pode induzi-lo em um
caminho onde haveria apenas um modo de proceder? 

A vida é algo aberto. A evolução é algo aberto.
Você deve se liberar das suas cadeias. 

Você deve suprimir as barras da sua prisão. 

Parece-me que querer colocar um mantra ou uma oração como sendo a única coisa capaz de liberá-lo, é já um
aprisionamento.

Por que você quer a todo custo rejuntar as barreiras da sua prisão? 
Nós passamos o nosso tempo tentando fazê-los sair da prisão e vocês passam o seu tempo a se colocarem

na prisão.
Não há outra Verdade senão a sua.

Não há outra Luz senão a sua. 

Enquanto você não tiver aceitado e vivido isso, você não poderá sair da prisão. 

Eu posso perfeitamente aceitar que você esteja bem na prisão, pois está ao abrigo, pelo menos este é o seu
ponto de vista. 

***

Questão: como, apesar de tudo, aproveitar da melhor forma o que consumimos hoje?

Bem amado, a ferramenta mais simples é revitalizar, você mesmo, a sua própria alimentação.

O seu Espírito é onipotente no que você absorve, mas o faz antes de absorvê-lo.

Assim, algumas técnicas, bem conhecidas pelos povos que vocês chamam de primitivos, consistem em
reenergizar os alimentos que vocês vão absorver abençoando-os, consagrando-os, magnetizando-os,

vitalizando-os, de uma maneira ou de outra.

Vocês não vão chegar literalmente, talvez, a retornar ao estado original, mas, entretanto, a tornar esses
alimentos parcialmente viventes.

Por exemplo, coloque as suas mãos em cima do que vocês vão comer, conectem com a Luz Crística, durante
alguns segundos, e isso será suficiente.

***

Questão: no tempo apocalíptico que vivemos, o sacramento da Eucaristia na Igreja católica mantém-
se com força e, se sim, será até o último dia?



Esse sacramento é válido a partir do momento em que você acredita nele.

Jamais CRISTO disse, durante a refeição da ceia, ao dizer: «bebei, este é o meu sangue, e comei, este é o
meu corpo», que era preciso instituir um ritual deste modo.

Entretanto, se a sua crença for suficientemente elevada, se você for capaz de ver, nessa hóstia, CRISTO, ela
poderá transformar-se na carne de CRISTO na sua boca, como isso já aconteceu.

No entanto, acreditar que por que você vai absorver esse vinho e esse pão, você vai comungar com CRISTO,
isso é uma mentira.

Você irá comungar com CRISTO a partir do momento em que, em Verdade, o seu Coração estiver pronto.

Naquele momento, o suporte não tem mais qualquer espécie de importância.

Não confunda CRISTO na sua história e na Verdade do seu sacrifício com o que as religiões quiseram fazer.

O objetivo das religiões foi apenas o de colocá-los na prisão e nada mais, e jamais foi o de liberá-los.

Isso iria se saber.

Entretanto, um ser puro e um ser elevado, um ser realizado ou um Santo, é bem capaz de viver, em Espírito e
em Verdade, esses ritos, para torná-los oficiais e reais, mas admitam que isso não é o que acontece com cada

ser humano.

Entretanto, CRISTO disse: «que isso seja feito segundo a tua fé» e se você acreditar que a hóstia é a carne de
CRISTO e que o vinho é o sangue de CRISTO, eles irão se tornar, para você.

Naquele momento, por que afirmar ter tal necessidade? 

CRISTO, durante essa refeição, quis dizer com isso que ele deveria ser comido, que ele deveria ser bebido,
ou seja, que ele deveria ser simulado para alcançar o seu estado, que era o Caminho, a Vida e a Verdade?

Querer expor e exteriorizar um objetivo é já sair da Verdade.

***

Questão: devemos nos alimentar do prana hoje?

Nada é preciso.

Por que deveria precisar qualquer coisa, outra do que você é?

Faça segundo as suas crenças.

Faça segundo a sua própria experiência.

Não há coisas ou pessoas melhores do que outra.

Se você sentir o impulso para não mais comer, então, faça-o.

Se você sentir o impulso de fazer isso antes que aquilo, então, faça isso antes que aquilo.

A verdade liberta e a verdadeira liberação está aí e em nenhum outro lugar.

Enquanto vocês se fecharem nas crenças, nos dogmas ou nas atitudes ligadas a isso, ou a percepções
exteriores a vocês mesmos, vocês irão se limitar mais, vocês mesmos.

Enquanto vocês procurarem uma muleta no seu exterior, vocês não irão encontrá-la.

***

Questão: por que o amaranto se desenvolve onde há culturas transgênicas?

É uma coisa que não querem admitir, e que é, no entanto, extremamente simples, aqueles a quem chamamos,
com vocês, de maus rapazes: é que eles criaram um mundo de ação/reação, mas eles queriam eles mesmos

escapar da reação das suas próprias ações e do golpe, quer dizer, apesar da sua inteligência, falta-lhes, talvez,
o que vocês chamam de uma peça do jogo.

Eles não sabiam que, querendo desenvolver alguns tipos de alimentação opostas à vida, como o que
denominam milho transgênico, por exemplo, o princípio de reação viria e iria opô-los ao oposto do mal que eles

criaram, ou seja, ao bem.

Eles mesmos criaram esta Dimensão de ação/reação e eles se surpreendem de ver florir reações no nível do
homem, no nível da natureza que eles mesmos falsificaram. 

Vocês veem, portanto, que, mesmo nesse nível, eles não escapam do ‘princípio de atração e ressonância’.



Assim, o amaranto aparecendo nessas culturas é a resposta da Luz, segundo o princípio do bem e do mal.

O amaranto é, portanto, um princípio essencial na constituição biológica da sua dimensão superior.

Ele contém, de fato, uma série de substâncias químicas, mas, além mesmo dessas substâncias
químicas, capacidades Vibratórias para facilitar a sua elevação e a sua transformação.

*
NOTA: O amaranto, que simboliza a resposta da natureza às ações do homem no campo da manipulação genética, era

considerada uma planta sagrada na cultura inca. Sua grande carga proteica e larga capacidade de reprodução chamaram a
atenção de pesquisadores do mundo todo. O grão de amaranto possui cerca de 15% de proteína (valor superior ao do trigo e do

milho), cuja qualidade biológica pode ser comparada à do leite, já que é rico em lisina, um aminoácido essencial. Também
apresenta alto teor de fibras em comparação a outros cereais como o trigo, o milho e a aveia. Em relação às gorduras, o

amaranto possui alta porcentagem de ácidos graxos insaturados, considerados essenciais. Fonte: funverde.org.br

*

No que se refere aos princípios de ação/reação, poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito de coisas que
foram empreendidas por esses seres de poder e que resultam, necessariamente, na própria destruição do seu

próprio poder.

***

Questão: nos seis últimos meses, você sempre falou de fé e de abandono e ultimamente associou a
experiência.

Existe uma diferença essencial entre a fé e a experiência, especialmente neste período de final de ciclo.

A experiência é, por definição, linear.

A experiência o remete à ação/reação e ao encaminhamento progressivo e linear para algo que seria o final da
experiência, pois, obviamente, a experiência de nada serve, em uma Dimensão, para ser perpetuada de

maneira eterna.

A fé participa do princípio de imanência e de transcendência.

Nesse sentido, ela não é linear, mas é instantânea.A experiência pode conduzir à fé.

A fé jamais conduz à experiência, por que a fé os libera da experiência.

Assim, o abandono é o contrário da experiência.

O abandono é aceitar que existe algo que está além da experiência.

Vocês evoluíram, nesta Dimensão, desde tempos consideráveis para alguns de vocês, através de
experiências, mas jamais a experiência irá liberá-los.

Ela os aproxima da Liberação, mas ela jamais poderá liberá-los.

Existe um limiar.

Esse limiar necessita de abandonar, mesmo a experiência, para penetrar no abandono e culminar, portanto, na
fé.

A experiência pode levá-lo à fé, mas ela não é a fé.

A fé leva à liberação ou ao fanatismo, conforme vocês estiverem no poder sobre o outro ou no poder sobre
você.

O poder sobre o outro, acoplado à fé, resulta efetivamente no fanatismo e na escravidão.

***

Questão: quem são aqueles que acompanham a evolução da Terra na 5a. Dimensão?

O seu número é incontável.

Eu não posso dar-lhes o conjunto das Consciências, das Dimensões que intervêm.

Todos nós trabalhamos segundo as nossas Radiações, segundo o nosso nível Vibratório e as nossas funções,
nesta transformação.

Alguns estão encarregados do futuro dos movimentos planetários.

Outros estão encarregados do Sol.

Outros, enfim, estão encarregados do lugar do seu Sistema Solar nesta Galáxia.



Outros estão encarregados de algumas almas e não de outras.

O seu número é incontável, ainda uma vez.

Não há, propriamente falando, mestre de obras.

Nós funcionamos juntos, quase como as células de um mesmo corpo biológico, no mesmo sentido.

Todos nós somos, vocês e nós, parte integrante da mesma transformação.

A sua transformação levará, no nível das nossas próprias Dimensões, a uma maior coesão.

Então, todos nós trabalhamos no mesmo sentido, no mesmo objetivo.

***

Questão: esses irmãos que intervêm têm representantes encarnados sobre o planeta?

Podemos realmente dizê-lo.

É como se alguns voltassem para procurar os membros da sua família.

***

Questão: a experiência daqueles que estão encarnados vai beneficiar a "família" entre aspas?

Sim.

Além dos véus da separação em que vocês estiveram submersos, a sua Luz, assim como já dissemos,
cresceu, por essas experiências de separação.

Assim, a sua qualidade e a sua quantidade de irradiação, quando vocês alcançarem o corpo de Estado de Ser,
serão ricas de ensinamentos para aqueles que fazem parte dos seus planos dimensionais, das suas famílias,

ou das suas linhagens evolutivas, pois elas terão acesso, então, à totalidade das suas experiências.

***

Questão: cada dia pode ser consagrado a um Arcanjo específico?

Sim.

Isto faz parte de uma tradição bem estabelecida.

Do mesmo modo que a humanidade tem a festa dos Arcanjos em diferentes dias do seu calendário, do
mesmo modo existe um Arcanjo por dia, assim como existem sete cores.

Eu me expressei, em várias ocasiões, sobre a radiação colorida.

Entretanto, existem diversos sistemas de classificação e de ressonância.

Poderíamos, por exemplo, situar que a Radiância e a Vibração do Arcanjo RAFAEL pudesse estar associadas
a tal chacra, a tal Lâmpada, se preferirem.

Isso seria verdade em certo nível, mas não em outro.

Outro exemplo: o Arcanjo JOFIEL, o Arcanjo da Luz dourada e do Conhecimento, tem uma Radiância que está
em relação com a sua sexta lâmpada, «atma/ajna chakra», tendo substituído o arcanjo Lúcifer.

Entretanto, existem outras funções, pela Radiância colorida do Arcanjo JOFIEL.

Por exemplo, eu sou o Reitor do planeta Vênus.

A minha Radiância está em concordância Vibratória com Vênus.

Entretanto, outros Arcanjos podem se prevalecer de estar em relação e em ressonância com o planeta Vênus.

Tudo depende do sistema no qual você quer classificar.

Mas, assim como eu disse àquele que eu guardo (o canal Jean-Luc Ayoun) e que lhe repeti, vocês não podem
nos fechar em qualquer das suas categorias.

Nós estamos além do que decidimos.

Não há, portanto, dia privilegiado, para nós, para orarem por nós.

Não há dia privilegiado em que a nossa Presença se faça mais real.



Isso são convenções, em relação com fatos reais, mas não são tão reais como os fatos.

Nós não estamos limitados por qualquer circunstância do seu mundo terrestre.

***

Questão: O corpo de Padre Pio foi exumado, intacto. Como isso pode acontecer?

Esta é a estrita Verdade e a estrita realidade.

O ser humano que alcança, na sua Consciência, as portas de CRISTO, ou seja, as portas da Ressurreição, que
é santificado no sentido mais nobre pela Luz dos quatro Viventes ou de MIGUEL, irá conservar, no momento da

morte deste corpo físico, a incorruptibilidade da carne.

Isso corresponde, em uma linguagem mais oriental, ao que é chamado de «Grande Samadhi».

O Grande Samadhi permite à Consciência liberar-se deste corpo que teoricamente volta ao pó e esse corpo
torna-se incorruptível.

É o traço real e tangível de que vocês têm meios de transcender a biologia, mesmo nesta Dimensão.

Isto foi, entretanto, realizado por um número escasso, extremamente escasso de seres humanos.

Mas, entretanto, este é o traço e a prova de que vocês são Essência Divina.

Basta para isso que a alma encontre, no decorrer desta encarnação, a dimensão mais elevada ligada ao Fogo
do Amor, para que esse corpo se torne incorruptível.

Isso significa, em outras palavras, que tal corpo pode ressuscitar milhares de anos depois.

Quando eu digo ressuscitar quer dizer que a Consciência, sendo recebida na Unidade, pode reenviar, pela sua
conexão com esse corpo biológico, uma partícula de Consciência para reanimar esse corpo.

Assim, o corpo de personalidade irá despertar, enquanto que o Espírito estará no corpo de Estado de Ser.

Vocês chamaram isso de imortalidade, mas é bem mais do que isso.

Há, nesse momento, transcendência e permanência de múltiplas dimensões possíveis.

Algumas pessoas evoluídas puderam deixar algumas partes do seu corpo tocadas pelo aspecto Vibratório da
Santidade, mas não a totalidade do seu corpo, como no caso daquele que é chamado de Padre Pio.

***

Questão: a passagem na 5ª Dimensão provoca uma perda de memória daquilo que vivemos na 3ª
Dimensão dissociada?

Onde se encontra a memória?

A memória encontra-se armazenada em um espaço que vocês chamam de «Anais Akáshicos», existente no
seu DNA.

Existem várias memórias.

Existem memórias que vocês chamariam de emocionais, ligadas, portanto, às emoções.

Estas não irão perdurar, elas irão se dissolver.

O que irá permanecer será a memória da experiência ligada ao crescimento da Luz e em nenhum caso
lembranças ligadas ao que vocês comeram em tal época.

***

Questão: eu estou no meu lugar, no lugar onde vivo?

Bem amado, a questão que você coloca já leva à sua resposta natural que é não.

Existe uma interrogação em meio à alma quanto à oportunidade de seguir o que o impulso da alma,
propriamente falando, pede, ou seja, para estar em outro lugar, em meio mesmo a esta barreira

pirenaica [Pireneus] tão importante.

Entretanto, existe uma série de fatores que são, bem amado, independentes da sua vontade e do próprio
desenrolar do tempo.

Vocês estão, e vão continuar sujeitos, por um tempo, a modificações importantes no desenrolar das suas
Consciências e das suas vidas.



Consciências e das suas vidas.

Vocês não vão ter a possibilidade de se liberarem totalmente dessas subjugações que estão ligadas a
liberações, contrariamente à impressão que vocês poderiam ter.

Assim, portanto, existem vontades da alma, para uns e para outros.

Deixar um lugar pode ser fácil para alguns.

Investir em outro pode ser ainda mais fácil.

Tudo depende do modo como você arranja a mudança geográfica, do lugar de trabalho.

Muitos seres, atualmente, seguem impulsos profundos com relação a isso.

Entretanto, eu chamo sua atenção sobre o fato de que alguns não têm bloqueio, e eu insisto bem nisso.

Fenômenos, independentes da sua vontade pessoal e individual, estão a caminho na sua direção, de maneira
agora certa e absoluta.

Então, o que vocês realizaram até agora, uns e outros, é por causa que vocês colocaram os fundamentos de
mudanças necessárias.

Para todos e para cada um vão existir outras mudanças, mas elas serão impulsionadas, mesmo se vocês
perceberem, em meio à sua alma, de maneira diferente ao que você crê.

Existem, assim como a maior parte de vocês sabe, lugares que irão se tornar o que eu chamei, muitas vezes,
de ‘Lares Abertos de Vida e de Luz’.

Esses lugares, alguns deles, estão estabelecidos.

Outros ainda não.

Eles correspondem a agrupamentos, ligados à sincronia de boa vontade e de alma que, talvez, não se conheça
ainda, em lugares que não são ainda conhecidos.

E, no entanto, existem lugares já conhecidos.

Nesses lugares já conhecidos, existem pessoas, que nada têm que fazer e que irão partir, elas também.

Assim, portanto, existem Lares presentes, em formação, em meio à sua alma, mesmo existindo Lares
presentes em lugares físicos que não estão ainda revelados.

Há fenômenos de ajustamento que irão ocorrer gradativamente nas próximas semanas.

É necessário ficar à escuta.

Entretanto, vocês serão submetidos a modificações que não são unicamente da sua vontade ou da sua
intuição, mas também das Vontades da Luz.

Vocês devem compreender que alguns de vocês, tendo mudado o modo de vida, o modo de funcionamento,
encontram-se investindo, de uma maneira ou de outra, em certos lugares e em certas funções, mas devem por
vezes admitir que o que vocês criaram ou no que vocês investiram, quer isso seja em tempo, em dinheiro ou

em funcionamento, não foi talvez destinado a vocês mesmos, mas a outros.

Isso se denomina a nova Fraternidade.

Entretanto, convém compreender o princípio que é o ‘abandono à Luz’ e o princípio de ‘ressonância e atração’.

Vocês serão conduzidos, no sentido próprio como no sentido figurado, a lugares adaptados ao que vocês têm
que viver, uns e outros.

Algumas energias e algumas consciências humanas irão se agrupar.

Elas sempre irão fazê-lo segundo o princípio ‘da qualidade da Luz e da Vibração’ e não segundo noções
geográficas ou materiais ou de relações de proprietário a locatário.

Em outras palavras, vocês serão levados a compartilhar o que puder sê-lo.  

************
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Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra.

Bem Amados Filhos, recebam todo o meu Amor e todas as minhas Graças.

Vocês que percorrem esta Terra, necessitando desta Graça.

A partir do momento que residirem na humildade e na simplicidade, alinhados com o seu Coração, alinhados
com a doçura, neste momento então, a minha Graça os acompanha.

Em breve, meus Filhos Bem Amados, Eu irei me encaminhar a vocês individualmente.

Muitos seres humanos, hoje, recebem a minha voz e a minha Presença.

Isso para preparar a minha manifestação na sua densidade.

Logo mais, meus Filhos Bem Amados, Eu voltarei, como eu parti, na forma que eu estava no meu último corpo,
o que me é possível materializar e sintetizar.

Minha forma, além desta forma que esteve nesta densidade, está além da sua capacidade, no momento, para
analisá-la e para vê-la na sua densidade.

Entretanto, a minha Radiância, o meu Coração lhes é conhecido, pois todos vocês carregam, em vocês, o sinal
de Maria.

O sinal que os liga, de maneira indefectível, a mim e à sua Alma.

Nós estamos ligados por um princípio de gerações, de descendência.

Vocês todos, dessa forma que eu tenho dito, meus Filhos, sem exceção.

Eu não venho para julgar.

Eu não venho para condenar, mas Eu venho amá-los e para acolhê-los, se aceitarem, no seu Coração.

Como vocês sabem, como o Conclave Arcangélico lhes tem significado, ele vigia e ele os preenche,
literalmente, com as energias desta Graça para que possam abrir as portas à nossa Presença.

Isto está sendo preparado para depois do início do ano e vai prosseguir até o momento em que eu vier a
vocês.

MARIA - 8 de outubro de 2009
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Vocês devem, Bem Amados Filhos, estar à espera da minha Presença.

Neste momento, muitos Filhos já me recebem porque eu aproximei a minha Presença na sua densidade, mas
não de forma integral.

Então, sim, muitos seres captam, com mais ou menos precisão, a minha Presença, as minhas palavras e a
minha Radiância.

Esta Presença que não é outra coisa senão Amor, por vocês.

Eu venho erguê-los, se vocês aceitarem vocês mesmos se erguerem.
Eu venho cumprir o que tinha prometido.

Eu antecedo, assim, aquele que denominaram CRISTO.
Eu venho recolher aqueles que desejarem ser recolhidos.

Eu venho permitir que reencontrem, se aceitarem e se o fizerem pelo seu Coração, que reconectem a sua
Essência, que reconectem a sua Divindade.

Contrariamente àqueles que desejariam fazê-los crer, Eu não venho para punir, Eu não venho para castigar, Eu
venho simplesmente para acolher.

Como Mãe, no mais nobre do termo, poderia desejar outra coisa do que o Amor e a Luz para os seus Filhos?

Eu sou a Graça e distribuo Graças, se aceitarem.

Eu estou no Céu, Eu estou próxima de vocês e Eu estou em vocês,
em Verdade, à medida que vocês estabelecerem esta Verdade em vocês.

Quando da minha Presença no seu Céu, próximo de vocês e em vocês, eu irei me revelar a vocês, na
totalidade.

Assim, desde agora e cada vez mais, as almas me escutam, me percebem e me veem.

Isto é Verdade e isto é destino, no Coração dos Filhos, cada vez mais numerosos, que me acolhem (e de você
também que reencontra a sua dimensão de criança interior) para apagar as imagens terríveis que podem ter
sido colocadas por certos Seres sobre o significado do meu retorno e o significado da minha Presença, em

vocês e entre vocês.

Conforme lhes disse a Fonte, o momento chegou, se esta for a sua vontade, se esta for a sua Verdade, de
regressar à sua Unidade primordial, à sua Divindade.

Os bulícios do mundo vão se ampliar e nós nada fizemos.

Isto é apenas o resultado do princípio da atração, da ressonância, da ação / reação, aplicado nesta
humanidade, de tempos em tempos.

O retorno à Unidade não necessita da implacabilidade desta passagem mas, pelo menos, da sua manifestação.

Saibam, Bem Amados Filhos, que fizemos tudo o que foi possível fazer, no nível da nossa Radiância e da
nossa Presença, em nossas dimensões, para atenuar e limitar a desconstrução.

No entanto, vocês entram no seu último trimestre deste ano, em uma desconstrução considerável e, em meio a
ela, vocês vão encontrar a Luz, vocês vão reencontrar a si mesmos.

Neste estremecer do mundo, o véu irá se rasgar cada vez mais.

O seu potencial espiritual, que havia sido intimidado, irá se manifestar de novo.

Vocês irão manifestar progressivamente os seus dons espirituais naturais.

Alguns de vocês têm os nomes que lhes são conhecidos.

É necessário, para se estabelecerem de forma definitiva, que vocês mesmos estejam estabilizados no nível da
humildade, da simplicidade do Coração.

Vocês devem ser firmes na energia da Graça, não participar da ação / reação, de maneira alguma.

Entre na sua Unidade interior para encontrar o que o Arcanjo Miguel denomina o Ser, o corpo da Ressurreição,
o corpo sem remendo, este corpo imortal que é o de vocês.

Não demore mais, eu lhes suplico, pode parecer, à primeira vista, um drama.



Não existe drama senão o da ação / reação.

Mas certos dramas não têm por missão liberar mais facilmente as almas que escolheram o destino e o
caminho.

Para certas almas, a destruição desta forma se acompanha de Ressurreição na Glória Eterna.

Aqueles que decidirem partir não passarão mais pelas franjas de interferência e irão reencontrar,
instantaneamente, a sua Divindade.

Portanto, regozijam-se.

Nós não estamos estritamente para nada, muito pelo contrário, ao que acontece neste momento.

Os sinais do Céu são numerosos e serão cada vez mais e mais numerosos.

O conjunto dos Seres da Luz reunidos na Luz de CRISTO está agora se aproximando de vocês, não no plano
da sua dimensão física, mas nos planos mais sutis.

Vocês irão perceber o calor, a irradiação e o Amor.

Ir para eles, é estar indo para vocês.
Isto é regozijar a sua Eternidade.

Isto é regozijar a permanência da Alegria eterna.
Isto é regozijar a Plenitude.

Isto é regozijar a totalidade, o Todo, tudo que permanece, para alguns de vocês,
ainda, nesta densidade, para ancorar, da forma que lhes disse o Arcanjo Miguel,

a Luz e para irradiar esta Luz, não mais por uma vontade, mas pelo estado de Ser e de Alegria.

É onde vocês irão auxiliar, ao seu modo, para estabilizar a nova dimensão, a nova Verdade.

Nós lhes agradecemos por estar aqui e por ter trabalhado, para vocês, mas também no Serviço, aos seus
irmãos, da Verdade disto que vocês são.

Nós estamos confiantes, agora, no resultado que isto representa.
Nós estamos confiantes no estabelecimento do reino da Alegria eterna.

Nós estamos confiantes de nos reencontrarmos.
Nós estamos confiantes diante da sua humildade e da sua grandiosidade.

Nós estamos aqui para acolhê-los, como vocês nos têm acolhido.
Nós estamos aqui para cumprir a promessa da volta de CRISTO, na Glória.

Então, assim que vocês tiverem proclamado os Arcanjos, chamem pela minha Radiância, pela minha Presença,
peçam também à minha manifestação, já em vocês, para vocês e para os outros.

Isto é muito simples.

Não há distância, entre vocês e Eu, que esta que vocês aceitam abandonar.

Eu sou sua Mãe.

E como Mãe, eu conheço a todos, individualmente, sem exceção.

Isto pode, certamente, parecer insano ao seu cérebro, mas justamente a acepção profunda disto que eu sou é
neste nível e em nenhum outro.

Então, meus Filhos Bem Amados, tenham tempo para vocês.

Tenham tempo para acolher, para perceber, para sentir e Vibrar na minha Presença.

Tenham tempo para servir, para ajudar e amar aqueles que vacilam, aqueles que sofrem e que não têm
acesso, no momento, a isto.

Eu tenho um pensamento todo especial por eles, pela sua distância comigo.

Mas, no entanto, vocês são, temporariamente, os meus intercessores junto a eles.

Falem sobre Mim, falem do que vocês sentem, do que vocês entendem,



do que vocês percebem da minha Presença e do que Eu sou.

Façam-no na Verdade e não conforme as obras ou os dados históricos.

Mas, realmente, relatando a Veracidade do instante, na sua Presença.

Cada minuto, cada dia de seu tempo que transcorre, dá-me Alegria, pois eu sei que, em breve, estaremos
todos juntos, que logo, tudo isto que têm vivido e que denominam, agora, sofrimentos e coisas intoleráveis, irão

se dissolver na Glória do Amor de nos reencontrarmos e na Vibração da Luz.

Vocês devem permanecer na confiança total.
Vocês devem permanecer na fé total.

Para sentir, em vocês, isto que Eu sou.

Além das imagens construídas, além dos fatos, históricos ou não, vocês devem, se o aceitarem, e na
simplicidade, acolher a minha Presença.

Eu vou proceder, eu mesma, por toques, com cada um de vocês.

A seu ritmo, gradativamente e à medida que vocês se abrirem ao meu acolhimento, eu me aproximo de vocês.

Vocês irão me encontrar na natureza, no seu ser interior, nos momentos propícios ao Abandono e à Fé, vocês
irão me encontrar perto da água, vocês irão me encontrar perto das árvores, vocês irão me encontrar também

quando vocês estabelecerem uma relação sincera e autêntica com os seus Irmãos e as suas Irmãs.

Isto que acontece na Terra, e que irá acontecer, está justamente associado à distância importante que certas
almas colocaram entre nossos planos e o seu intuito.

Isto faz parte da experiência do livre arbítrio.

Nós não podemos, até certo ponto, intervir sobre este livre arbítrio.

Entretanto, nós estamos Presentes.

Nós vigiamos e preparamos o nosso reencontro.

À medida que tiverem confiança e fé nisso que vocês são, eu irei me aproximar de vocês e vocês irão
estabelecer esta nova Consciência.

Vocês verão as coisas ao seu redor, próximo à sua atmosfera, se modificar e ir em direção à certeza interior,
no sentido da liberação dos sofrimentos e dos constrangimentos, ligados a esta sociedade onde as relações

não são consoantes com o Amor.

À medida que vivenciarem esta Graça, vocês vão constatar que vários elementos da vida de vocês irão mudar,
tornando-se simples, que o medo do amanhã se atenua e desaparece, que à medida que vocês se tornarem
centrados, na humildade do seu Coração, neste momento, a cada novo momento, vocês vão se encontrar em

ressonância com a minha Presença, com aquelas dos mundos da Luz Autêntica que os aproximam da sua
Ressurreição, que os aproximam do seu retorno a casa.

Vocês devem tornar a ser como Crianças.

Estar na Fé e na Confiança e não necessariamente procurar compreender ou elucidar, mas, bem mais, viver o
momento, vivenciar a nossa conexão, vivenciar o nosso reencontro e prepará-lo.

Certamente, para alguns de vocês, a vida os chamam novamente para as atividades externas, para participar de
entretenimentos desta vida e também desta Ilusão.

No entanto, alguns de vocês já estão mais ou menos liberados, totalmente, de certos jugos.

Tudo o que se manifeste à sua Consciência e à sua Vida, a partir do momento que permanecerem na
humildade, na simplicidade, no Coração e na conexão, contribui para a sua liberação, de uma maneira ou de

outra.

Não duvidem.
Nada, hoje, acontece por acaso.

Vocês estão na época da Revelação e da Resolução.
Tudo o que acontece a vocês tem um sentido.

Tudo o que acontece a vocês permite a minha Presença.
Portanto, aceitem-no.



Cultivem o que os aproximam da simplicidade e da evidência.

Cultivem o que os aproximam de um estado de leveza e de Alegria interior.

Aquilo que os distanciam, afastam vocês do seu caminho.

Aquilo que os distanciam da Alegria do Coração, não participa do seu retorno à Unidade.

Além das reações muito lógicas durante um evento, tentem entrar no momento, tentem entender a imanência e
a conexão com a minha Presença e com a Presença dos incontáveis Seres em vigília ao que vem.

Bem Amados Filhos da Luz, meus Filhos Bem Amados, isto que têm que ser vivenciado será fácil e alegre se
se colocarem, pela sua conexão, sob a minha proteção.

Se permanecerem sob a influência das forças celestes da Luz Autêntica, se a sua Fé e sua Verdade se
voltarem para nós, nada de penoso, nada contrário à sua própria Verdade, poderá afetá-los de maneira alguma.

Vocês irão atravessar este período curto com ligeireza e é isto que eu espero para vocês: que vocês
cheguem, aos acontecimentos, permanecendo no instante, permanecendo no seu centro e na sua Verdade.

Essa é a sua garantia da alma e do Espírito, para vocês e para aqueles que os cercam, passo a passo.

Então, Bem Amados Filhos da Luz e à sua Luz, juntos, em breve, nós iremos chegar, para viver cada instante
em Consciência e em conexão com os nossos planos, para nos reunificar, para nunca mais sermos separados.

É por estas simples palavras, associadas à Vibração da minha Presença, que eu peço a vocês agora para
acolher pelo Silêncio que eu concebi.

Esta é a minha bênção e os meus agradecimentos.

Eu os abençoo e lhes digo até muito em breve, em vocês.

************
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 Eu sou Rafael, Arcanjo.
Almas Humanas na encarnação, eu lhes transmito as minhas saudações, eu lhes transmito o meu Amor.

Eu venho a vocês para, talvez esclarecer, certo número de conceitos em relação com minha função e o que eu
sou, em seu mundo, neste período.

Eu fui chamado de Arcanjo da cura. Como Arcanjo da cura, eu sou a Consciência que vai lhes permitir
apreender e superar sua condição de dualidade, a fim de conduzi-los à porta da Unidade.

Sua vida se define, o mais frequente, nesta densidade, como uma alternância.
Eu falarei, se o quiserem, do meu domínio.

Frequentemente, os Seres Humanos me chamam para passarem do mal estar para o bem estar.
E como vocês o sabem, nesse mundo, tudo alterna e é difícil manter sua vida durante o bem estar. E vocês

oscilam entre mal estar e bem estar. Entre bem e mal. Entre saúde e ausência de saúde.

A saúde é uma problemática importante, senão essencial, em sua densidade.

A dualidade participa, em sua constituição, e em sua separação mesmo nesta densidade em que vocês vivem,
do princípio de alternância de mal estar e bem estar. Não pode haver coisas duráveis.

Em todas as dimensões, mas particularmente em sua dimensão dissociada, a única maneira de encontrar e
viver o bem estar durável é sair desta condição de dualidade, de sair do efêmero, para entrar na Eternidade.

A Eternidade é movimento e eu intervenho, como Arcanjo, essencialmente, sobre a esfera vibratória ligada ao
que vocês têm tendência de chamar ego ou astral.

Minha Radiância é o verde, cor do equilíbrio e da cura.

RAPHAEL - 8 de outubro de 2009
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***

Encontrar e viver a ausência de mal estar não pode acontecer, de maneira definitiva, encontrando o bem estar,
mas estabelecendo a sua Consciência além desta alternância.

Então, é complicado?
A primeira resposta é sim, já que mesmo seres extremamente evoluídos sofreram. Eu não falo de sofrimentos
emprestados a outros, por um fenômeno místico de endosso de Carma, como algumas almas foram capazes

de manifestar.

O ser humano tem frequentemente procurado a relação existente, com relação a um mal estar a identificar, quer
isso seja na matéria ou ainda em funcionamentos mais sutis, emocionais, mentais e psicológicos, a causa de

um mal estar, nesta dualidade dissociada.

Vocês estão dissociados da Unidade, da Fonte, mas vocês não estão dissociados dos outros, do ambiente.
Por intermédio do que é chamado astral ou emoções, vocês se banham num banho Vibratório participante da
alteração e do mal estar. Então, vocês procuram, de acordo com suas crenças, segundo suas percepções,

segundo suas intuições, os remédios para o mal estar. E vocês os encontram.

A uma determinada queixa corresponde uma determinada causa e uma recuperação vem. Isso se estabelece
de maneira habitual no desenrolar de suas vidas.

***

Hoje, pela Graça da Fonte e pela Graça de nosso Conclave, vocês têm a possibilidade real de superar a
alternância mal estar/bem estar.

O que sugeri por «ser liberado de contingências da matéria» não significa, obviamente, deixar esta matéria, no
momento, mas transcendê-la, ultrapassá-la, ainda estando aqui agora.

Quer dizer que a Consciência deve situar-se em um outro lugar, ainda mantendo esse corpo e esse Espírito
nesta densidade, correspondendo, ponto a ponto, ao que disse Cristo: «você está nesse mundo, mas você

não é desse mundo».

Hoje, lhes é ofertada a Verdade e portanto a cessação da alternância entre mal estar e bem estar. Como?
Parando de jogar o jogo da dualidade.

Hoje, o homem redescobre, em todos os setores de sua vida, que não tem necessidade de algo do exterior.
Isso é válido nos mundos espirituais.

Isto é válido, mesmo se vocês são interdependentes, em todas as esferas de suas vidas.

No que concerne a sua intimidade própria, esse corpo que habitam, esse Espírito e essa alma que vocês
manifestam, devem, eles também, encontrar a Unidade, a fim de escapar aos condicionamentos desta matéria,
no princípio de dualidade dissociada, fazendo alternar, por força de resistência, o princípio do bem estar / mal

estar.

***

A Fonte, além de seu bem estar ou de seu mal estar, que proporciona um estado diferente desta alternância, é
o estado de Ser.

Mesmo na personalidade, lhes é preciso, literalmente, desbloquear suas crenças a fim de liberá-las, a fim de
não mais estar sob a influência dessas referidas crenças.

Ao nível de seu ser, com relação ao bem estar e ao mal estar, em definitivo, tudo é crença. Se você crê, e
biologicamente isso pode ser, que você é intolerante a tal tipo de produto, isso manifestar-se-á.

Obviamente, não basta não crer para que esta intolerância desapareça, porque isso ainda fará prova da
dualidade.

Ao nível do funcionamento desse corpo, no qual evoluem esta alma e este Espírito, você deve passar, mudar
de Vibração e de Consciência, a fim de fazer beneficiar esse corpo habitado por esta alma e este Espírito, num

outro estado.

Vocês têm sido habituados, nesta vida e em suas múltiplas vidas, a lutar contra ou a fazer com.
Vocês têm sido habituados a se oporem à doença, mesmo adotando técnicas ditas suaves, fortificando o

corpo, a vitalidade, a alma ou o Espírito, a fim de não mais lutar contra, mas vocês aumentam.
Isso é um bom caminho, mas não o suficiente.

A invulnerabilidade e a incorruptibilidade pode se encontrar, agora e doravante, nesta densidade. Necessita que
vocês elevem a crença que rege esse corpo, esta alma e este Espírito, nesse corpo e nesta vida.
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Obviamente, as limitações da dualidade não podem se apagar em um minuto. Elas se apagam em um minuto
ao nível da alma e do Espírito, mas toma certo tempo para manifestar-se ao nível desse corpo. Entretanto, é

preciso tomar o caminho e a Consciência neste caminho.

Na sua língua francesa, vocês têm, por justa razão, assimilado doença (maladie) a mal-à-dire (trocadilho). Isso
foi certo mas, entretanto, não basta para sair do princípio de doença e de saúde. Isso foi um caminho, o

mesmo que os remédios de Vibração, desde o magnetismo, passando pela homeopatia e inúmeras outras
técnicas e remédios, fizeram um caminho permitindo-lhes reencontrarem-se frente à última revolução que é,

fundamentalmente, esse corpo, a alma e o Espírito que ali estão, são incorruptíveis.

***

Mesmo na Ilusão e na matriz desse mundo, esse corpo revela uma perfeição já que cada uma das partes
desse corpo, cada um dos órgãos, cada uma das funções existentes, vem de um plano bem superior e é, de
qualquer modo, uma emanação de um princípio causal, escapando à dualidade e manifestando-se, entretanto,

nesta dualidade.

Sobre o plano fisiológico e psicológico, a doença e a alternância doença/bem estar está ligada à insuficiência
de reconexão com a Unidade do ser, realizada em dois lugares: ligadas ao plexo solar (força astral) e plexo
cardíaco (força do Amor), em relação com o que vocês chamam timo atrofiado, na idade adulta, pelo seu

afastamento da Fonte.

Quando o Ser está em Unidade, quando vocês realizam a Unidade do Ser, mesmo nesta personalidade, não
pode haver doença, nem bem estar. Há Ser. Toda noção dual desaparece.

Vocês fazem todos, sem exceção, a experiência temporária desse estado específico em que nenhum
questionamento do corpo, desta alma e deste Espírito no corpo se manifeste â Consciência.

Não existe qualquer desconforto no corpo, na alma e no Espírito, na implantação de sua Vida, mesmo nesta
densidade.

Esses instantes são momentos privilegiados que, obviamente, vocês repararam. São esses instantes em que
vocês estão no Estado de Ser que são chamados agora a se desenvolverem e a se tornarem o seu quotidiano,
contanto que vocês tenham suprimido as crenças opositoras, não por uma vontade qualquer de compreensão

mas, muito mais, como um ato de transcendência e de superação.

***

Eu trabalho, de maneira um pouco mais específica, sobre este planeta, desde dois anos, a fim de favorecer em
vocês, de maneira muito silenciosa, o acesso a este estado.

Eu sou a Consciência que sustentou e que sustenta a passagem da separação à Unidade, do ego ao Coração.

Então, se vocês quiserem, vamos juntos vibrar sobre a frequência da Unidade, sobre a frequência da
passagem do ego ao Coração, da dualidade à Unidade, da alternância bem estar/mal estar ao Ser.

Aí estão algumas frases que quis depositar em Seu Ser, a fim de fazê-los modificar seus paradigmas quanto à
doença. O sistema imunológico da humanidade, a resistência mesmo do ser humano, apesar das substâncias
químicas que vocês ingerem, cada dia, sem mesmo o saber, não permitiram deter a progressão para seu ser
porque este é seu destino, porque este é seu caminho, neste final de ciclo, que é reencontrar um estado além

do bem estar e do mal estar.

Certamente, alguns dentre vocês vivem ainda períodos difíceis.
Abrem-se, com efeito, espaços de resolução podendo por vezes ter a nitidez de uma dor aguda e uma tomada

de Consciência aguda, do que há a mudar, nesse corpo e na alma e no Espírito que habitam.

A doença faz parte desse plano, devido ao fato mesmo do jogo da Sombra e da Luz. A partir do momento em
que a Sombra é dissolvida, associando os mundos Unificados, a doença cessa por si.

Eu lhes proponho realizarmos juntos este espaço vibratório. Eu os agradeço de terem prestado atenção a
essas palavras. Eu lhes peço agora que prestem atenção à Vibração.

... Efusão de energia ...

Eu lhes agradeço pela atenção e acolhimento. Recebam a paz. Eu lhes digo até mais tarde, no Conclave e na
Radiância dos Arcanjos, reunidos.
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Questão: eu sinto às vezes como uma impressão de fuga do Coração.

Isso corresponde a um trabalho de ativação e de abertura sobre novas frequências do Chacra do Coração,
simplesmente. 

Essa fuga corresponde efetivamente à passagem. 
Lembrem-se de que o Coração é a porta. 
Existem algumas de Chaves, nesse nível. 

Através do que vocês realizam, tanto pelos Casamentos Celestes, como pelas Radiações Micaélicas,
progressivamente e à medida que for se aproximando a data de 17 de outubro, vocês vão sentir cada vez mais

a Vibração do seu Coração em relação ao que chamam de fuga, que corresponde à realidade. 

Esses são, para muitos de vocês, momentos em que vão começar a passar no Estado de Ser e a experimentar
níveis de Consciência que estritamente nada têm a ver com o que conhecem. 

O Arcanjo Miguel irá se expressar mais em detalhe sobre isso.
Entretanto, o que vocês começam a viver não está unicamente ligado ao que acontece durante esse trabalho,
nesta semana, conosco, mas também à influência do que eu chamaria, no momento, de Radiação de Miguel

acoplada, no Conclave, com a Radiação da Fonte, sobre uma oitava diferente. 

***

Questão: em que momento um Anjo Guardião se revela àquele que ele guarda? 

Eu respondo: ele o faz no momento oportuno.
Ou seja, no momento em que você estiver pronto para acolher a sua Vibração e se expressar, no sentido

auditivo ou outro, o que ele lhe comunica e o que você tem que comunicar. 

Esse encontro com o Anjo Guardião foi anunciado por alguns Arcanjos e, em particular, pelo Arcanjo Jofiel. 

Isso foi realizado por alguns seres humanos.
Mas, entretanto, o processo não foi encerrado.

Ele continua e vai se acelerar nas próximas semanas e nos próximos meses.
Ele reflete, de maneira precisa, a sua conexão com os planos situados além da Ilusão nos quais vocês estão

encarnados.
Ou seja, com os planos da Luz Supramental ou Luz Vibral. 

Esse contato ocorre a partir do momento que uma série de funções e de Vibrações é estabilizada em vocês,
levando-os progressivamente a viver a liberação.

A grande maioria dos seres humanos tem um Anjo Guardião.
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Este Anjo Guardião se revela, no momento oportuno, quando a sua Consciência se abre a esta dimensão,
assim como eu disse. 

Entretanto, alguns seres humanos têm, efetivamente, um Anjo específico que é chamado de Anjo Arcanjo.
Este Arcanjo Anjo Guardião tem a particularidade de se estabelecer nos seres cuja função, em meio a esta

dimensão, é a ativar, de uma maneira ou outra, a conexão com os outros planos, aqueles provenientes da Luz
Vibral e da Verdade.

Esta é uma função que não é, nem superior, nem inferior à dos outros. 

***

Questão: eu posso conhecer o meu caminho de alma ou a minha missão de alma?

Não. Não me cabe lhes revelar isso.
É algo que se revela a vocês, de maneira espontânea, quando chegar a hora, e não de outro modo. 

Entretanto, vocês devem compreender que, quando vocês fala de missão, vocês denominam isso ligado, em
relação a um caminho e, portanto, a algo a percorrer.

Eu os lembro de que vocês não estão mais no tempo do caminho, ou no tempo da missão, mas no tempo da
Revelação do que vocês são.

Isso não é verdadeiramente a mesma coisa.
A única função é Ser.

Seria ilusório fazê-los crer que o caminho a percorrer seria o de realizar tal ou tal coisa exteriormente.
Vocês entram, e mais do que nunca, a partir de 17 de outubro, no Ser.

O Ser não se importa com as projeções ligadas a uma missão ou a uma função.
É em meio ao Ser que se revela a função e não antes.

É preciso então acolher e se abandonar, assim como eu defini inúmeras vezes, ao que vem, a fim de encontrar,
não com o intelecto, não com desejos, com projeções quaisquer, o sentido do que vocês têm que fazer.

Mas nada mais há a fazer senão Ser. 
Quanto mais os dias passarem, mais vocês irão integrar esta Verdade, as coisas acontecendo por si só, desde

que vocês penetrem no Ser.
O risco é de querer procurar, no exterior, uma justificação ou um sentido.

Isso foi válido nos anos anteriores.
Isso foi válido há ainda um mês.

Isso muda e de maneira acelerada, agora, assim que vocês compreenderem, de maneira, eu penso, mais certa
e intuitiva. 

O arcanjo do Conhecimento irá lhes explicar o que é o Conhecimento, hoje, e o que ele foi ontem e o que ele
não é mais, principalmente.

***

Questão: ao que corresponde o fato de sentir como um manto branco colocado sobre os ombros?

Bem amado, existe uma significação para cada percepção.
A percepção é uma significação além das palavras, além do sentido.

A própria percepção desse manto Vibratório e energético corresponde ao sentido ele mesmo: tornar portador
da Verdade do Arcanjo Gabriel. 

Existem, e irão existir cada vez mais, percepções e manifestações vibratórias. 
Gravem bem que lhes é solicitado para viver e acolher sem procurar um sentido significante para o seu mental,

mas, sim, para viver a Essência e o sentido no nível espiritual, que não é compreensão ou aplicação de um
modelo. 

Muitas Consciências vibratórias novas entram em suas estruturas.
Elas lhes são estritamente desconhecidas, para a maior parte de vocês.

Não há que procurar outro sentido senão viver a plenitude.
Vocês estão na época da Revelação.

A Revelação se faz pela Luz, ela não se faz pela ferramenta mental.
Querer se prender a um sentido significante, no nível da cabeça, não participa do Coração.

Assim, progressivamente e à medida que vocês aceitarem as novas Vibrações e os novos pontos de
Consciência se manifestando na sua estrutura física, quanto melhor vocês os acolherem, melhor vocês irão

compreender o sentido, mas em um outro momento, que não é o momento da percepção, nem da interrogação
em relação à percepção porque isso irá afastá-los. 



As ativações que irão ocorrer, na humanidade toda, inteira, são importantes, mas a explicação não é nada sem
a percepção.

Assim, o importante é, portanto, a percepção e a vivência da percepção.
E a experiência da integração desta percepção não passa pela ferramenta mental ou pela sua compreensão,

mas pelo Conhecimento verdadeiro que não é, em caso algum, mental. 

Assim, é-lhes solicitado, e lhes será solicitado, para integrar as Vibrações e os pontos da Consciência nova em
vocês.

Alguns desses pontos já lhes são conhecidos: eles foram chamados de novas Lâmpadas.
Outros estão a vir e correspondem às Revelações das sete últimas Chaves Metatrônicas.

Entretanto, a Vibração é essencial. 

A compreensão não é importante.
O Conhecimento é importante e o Conhecimento, nesse caso, passa pela vivência da Vibração e da

Consciência, e não pelo intelecto. 
Vocês devem aprender a funcionar de maneira diferente.

Existe, durante este período a vir, um aprendizado de um mecanismo fundamental que é aceitar que a Vibração
ensine a vocês.

Para isso, a Vibração deve acontecer e ser vivida no silêncio interior e não na interrogação mental.
Essa é a única maneira que vocês terão de compreender o sentido, não com o intelecto, mas com a

Consciência, liberada do mental. 

***

Questão: existe um Anjo Guardião por ano ou dia de nascimento, por exemplo? 

Existem Anjos chamados de tutelares correspondendo a faixas horárias do dia, a dias específicos da semana e
a dias específicos do ano.

Existem então categorias de Anjos, denominados Gênios Cabalísticos, intervindo como Anjos Vibratórios e
assegurando a coesão desse mundo no nível dos horários, no nível dos dias da semana e dos dias do ano.

Isso é Verdade.

É um abuso de linguagem chamá-los de Anjos Guardiões.
Eles guardam funções e estruturas, em vocês, e não a sua Consciência.

Como vocês podem imaginar que um Anjo Cabalístico possa gerar a Consciência de centenas de milhões de
indivíduos enquanto que lhes é atribuído um Anjo Guardião individual, pessoal? 

Somente algumas categorias de Anjos, os Arcanjos e outros, intervêm e podem guardar e guiar certo número
de seres humanos. 

Deve existir uma intimidade particular, sobre o plano Vibratório, entre o seu Anjo Guardião e a sua Consciência.
Isso é dificilmente realizável.

Exceto por muito grandes Seres que conheceram a encarnação, como Cristo e Maria, que podem conectar,
literalmente, milhões de seres humanos, ou o conjunto da humanidade, porque existe, pelo princípio da sua

filiação e pelo princípio da sua encarnação, uma ressonância comum.
Como vocês querem que um Anjo Guardião que jamais esteve encarnado, possa estabelecer esse tipo de

relação?
Todos os seres humanos, nascidos em tal dia, estão em relação com um Anjo Guardião Criador deste dia, na

ronda da criação.
Daí a dizer que este Anjo seja o seu Anjo Guardião, para todas as pessoas nascidas nesse dia, há um passo

enorme. 

***

Questão: o nosso Anjo Guardião é sempre o mesmo, do nosso nascimento até a nossa morte?

Ele é atribuído à sua encarnação, desde a sua chegada nesta dimensão até a sua saída desta dimensão,
permanecendo prisioneiro no seu mundo de Ilusão.

Os Anjos Guardiões encontraram um meio, por intermédio das forças criadoras ligadas à Fonte, de manter um
contato com esta dimensão.

Por intermédio da Centelha Divina, da centelha espiritual, vocês estão em ressonância com o seu corpo
espiritual e corpo Divino, que está armazenado no Sol.

Do mesmo modo, existe um ponto de Luz que lhes permite estabelecer uma conexão, mesmo inconsciente,
com o que é chamado de Anjo Guardião.

Se não houvesse os Guardiões da Intra-Terra, em 3ª dimensão Unificada e em 5ª dimensão, se não houvesse



tido a possibilidade de cada Anjo Guardião vigiá-los, a sua Divindade, sob a dependência da Fonte, teria
desaparecido desde muito tempo e, portanto, toda vida também. 

***

Questão: na 5ª dimensão teremos igualmente um Anjo Guardião?

Alguns de vocês irão se tornar Guardiões, sem serem Anjos.
Na 5ª dimensão não há necessidade disso porque vocês estão ligados a todas as dimensões, mesmo se não

puderem acessar vibratoriamente uma dimensão extremamente elevada, entretanto, a comunicação existe.
Não há mais separação e vocês não têm, portanto, necessidade do que chamamos de Anjo Guardião.

***

Questão: o fato de passar de uma dimensão a outra vai depender da nossa evolução espiritual? 

Isso é muito complexo.
Vocês irão retornar, se isso lhes for possível, vibratoriamente, a sua dimensão original de Semente de estrela. 

Alguns de vocês vêm da 5ª dimensão, outros, da 11ª ou de outras muito mais elevadas.
Vocês irão reencontrar, portanto, esta dimensão. 

A pressão vivida neste mundo de Ilusão terá, para alguns, armazenado uma Vibração superior de Luz que irá se
revelar nesta ocasião.

Haverá então alguns saltos dimensionais possíveis ligados, efetivamente, à experiência vivida nesta dimensão,
para algumas almas. 

Entretanto, a grande diferença é que, no nível do que denominam 5ª dimensão, não há mais separação.
Vocês estão, portanto, em comunicação real com todas as outras dimensões, sem, no entanto, poder ali ir ao

Estado de Ser.
Não há mais ruptura. 
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- Ensinamentos do Arcanjo Ancião e Mensageiro -

~ Alinhamento com a Verdade para o estabelecimento do Ser ~

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

Um resulta do outro.
A Verdade é a Luz.

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

A Verdade é Vibração.
A Verdade é alinhamento.

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

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

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



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

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

***

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

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

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

seja ele qual for.
A Verdade é espontaneidade.

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

brilho de Luz.
Cultivar a Verdade é benevolência.

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

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

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

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

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

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

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

por palavras, mas pela própria Vibração.

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sem uma palavra.
Sem mentiras.

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

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

***

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

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

... Efusão de energia ...

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

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

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

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

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e pois, para alguns entre vocês, de dizer bom dia pela primeira
vez.

Então, eu sou Omraam Mikaël e meu nome de encarnação era AÏVANHOV. 
Faço parte de uma fraternidade, que é a Fraternidade dos Anciões, aqueles que tentam, se vocês querem, permitir que a humanidade
reencontre o caminho da casa, evitando fazer demasiadas bobagens, não é?

Desde pouco tempo, como dissemos, tomei a direção dos 24 Anciões, tal como eles foram vistos, apercebidos e descritos em muito
numerosas tradições. 

Somos, se preferem, os Lipika Karmiques, ou seja, os Senhores do Carma, que percebem as ações humanas em níveis mais elevados
e, em particular, ao nível de Entidades evoluindo acima daqueles que conheceram a encarnação, de uma maneira ou de outra.

Então, neste dia, vamos evocar coisas em relação com sua evolução e se vocês têm também questionamentos particulares com
relação aos Arcanjos, com relação ao Conclave, com relação também aos destinos da Terra e aos acontecimentos extremamente
importantes que estão se produzindo, e que já anunciei, desde meus primeiros tempos desta vinda nesta «Cabeça de Caboche» que,
hoje, tornou-se inquebrável. 

Então, se querem, meu hábito é sempre dar informações. É assim que pratico: as questões e respostas que posso trazer, sabendo que
as perguntas que vocês se colocam, uns aos outros, correspondem a questões, obviamente, que se colocam muitas pessoas. 

Então, queridos amigos, eu lhes dou a palavra e vou tentar avançar com vocês e se possível com relação ao que vocês fazem aqui, de
uma maneira geral, mas também no nível espiritual. 

Questão: como se articulam os arquétipos feminino e masculino?

Vocês todos sabem que estão aqui, sobre esta Terra, num período particular de suas encarnações que é o período da Revelação do
Apocalipse, se preferem. 
Estão, como dizer, completamente dentro. Isso quer dizer que estão num período em que tudo o que estava escondido deve ser
revelado, com relação ao que acontece, de maneira geral, na sociedade, no ambiente, nas relações humanas mas também em seu ser
interior.

É tempo de tomar Consciência de sua Unidade. É, não é ?, isso que dizem todos os interventores. Isso corresponde à integração da
polaridade masculina e feminina. Não mais como antagonismo ou complementaridade mas verdadeiramente em relação à unificação
das duas polaridades conduzindo à androgenia, ou seja, ao retorno à Unidade. 

Aí está, portanto, não é um jogo. É uma revelação, e ao mesmo tempo, uma colocação em Vibração sincrônica, de duas polaridades. 

Simplesmente, há seres que estão separados de uma polaridade, devido a experiências, por vezes traumatizantes, nesta ou em outras
vidas. E portanto, a alguns Seres falta uma polaridade. 

Há, por exemplo, mulheres que têm rancores contra os homens. Então, elas desenvolvem um lado de poder masculino para contrariar
os homens. Nesse momento, elas são capazes de integrar sua polaridade feminina. 

Existem também alguns homens que sofreram com as mulheres e que portanto, como dizer, tentam camuflar sua polaridade feminina,
tanto que ela era forte. E isso volta a provocar um conflito sobre a polaridade feminina e portanto uma incapacidade para integrar a
Unidade, ou seja, a fusão da masculinidade e da feminilidade, ou seja, se preferem, o polo ativo e o polo passivo. 

Vocês todos têm desafios em relação a isso, certamente. 

Questão: quando Maria cobre uma pessoa com uma chuva de estrelas, qual é o simbolismo? 

Isso não é simbólico, é a Verdade de sua bênção. Ela os reconecta a sua própria reconexão a ela. 
Quer dizer que ela reativa, em vocês, uma forma de reconexão direta a sua Radiância, a sua Vibração e a sua Consciência. 

De um outro modo, há também a pequena Teresa que pode, por vezes, recobrí-los com suas pétalas de rosas. É o mesmo significado. 

Quer dizer que há uma conexão que se estabelece realmente com relação a isso. Os seres que recebem essas diferentes bênçãos, de
qualquer modo, têm os meios de se comunicarem diretamente com a Entidade em questão. Portanto, aqui, há uma permanência, é
algo que se instala ao longo do tempo, que se densifica ao longo do tempo no nível da confiança. 

Questão: Maria retirou ontem uma espécie nuvem diante de minha fronte. Por que?

Então, aí há um trabalho que corresponde a uma forma de limpeza que permite ver mais claro. 
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Maria, também, prepara seus mensageiros. 
E como ela disse, muitos seres humanos e sobretudo muitas crianças, estão em comunicação direta com ela. 

Então, o fato de se ver retirar uma espécie de nuvem sobre a fronte ou sobre o Coração corresponde a alguém que vai se tornar um
mensageiro de Maria. E há muitos. Se preverem, é a solução que encontrou Maria para vir infusionar e estabilizar, na humanidade, a
Verdade do que ela é. Não é tanto para dar informações, mesmo se isso existe. Mas é para fazer compreender e aceitar
vibratoriamente sua Presença, mas também seu papel, que nada tem a ver com aquele que foi anunciado, não é? pelas aparições. 

Seu papel é de ser sua Mãe. É ela que vem lhes revelar a vocês mesmos, como filhos da Luz. 

Questão: a que corresponde a Coroa de Maria? 

Há 12 estrelas ou 12 Vibrações, 12 Lâmpadas ligadas à energia Mariana. Cada uma dessas estrelas tem uma forma parecida que
está ligada à estrela de seis pontas. 
Mas cada uma dessas estrelas é uma Coroa. Quer dizer que há 12 coroas que contribuem a estabelecer a Coroa. 
A Coroa está ligada ao coroamento. Está ligada à elevação. Acender uma Coroa corresponde ao despertar de uma função ligada à
energia Mariana.

Questão: viagens se organizam para encontrar, fisicamente, os povos Intraterrenos. É realmente possível?

Bem, eu creio que não compreendo verdadeiramente o que isso quer dizer porque, encontrar os povos do Intra-Terra, isso quer dizer
ter já passado em Unidade e realizado a totalidade do Despertamento de todas as funções ligadas à Existência. 

Então, um corpo de personalidade que iria ao encontro disso seria literalmente pulverizado. 

Agora, é por isso que falo de encontros. Eles podem se fazer em planos multidimensionais, não é ?, como, por exemplo, o fenômeno
de «Walk-in». Mas isso pode ser outro processo, como, por exemplo, alguns Canais que recebem ensinamentos de Telos, ou outros. 

Mas, agora, ir encontrar fisicamente, com o corpo de carne, um estado vibratório da 5ª dimensão instalado desde 300.000 anos, isso
me parece delicado. 

Até o presente os povos do Intra-Terra jamais revelaram os pontos de acesso. Então, talvez um algum espertinho encontrou. Mas eles
não poderão penetrar em suas dimensões fisicamente. 

Questão: é possível entrar em comunicação com o povo Intraterreno?

Sim, aí não há qualquer problema. Cada vez mais seres, também, realizam esta comunicação.

Questão: deve-se invocar tanto os Mestres do Intra-Terra e os Mestres Celestiais?

O Intra-Terra faz parte dos Mestres celestiais. Não há diferença entre Intraterrestres e Extraterrestres eis que todas as manifestações
multidimensionais devem chegar nesta dimensão passando pelo Intra-Terra. Não há separação. 

Portanto, o que isso quer dizer? 
Há, ao nível do Intra-Terra, o que chamamos guardiões pertencentes a diferentes raças raízes humanóides ou não humanóides. Esses
povos do Intra-Terra vivem ao nível da 5ª dimensão, tendo conservado um corpo de 3ª dimensão. 
Isso poderia ser, se querem, ao equivalente de uma 3ª dimensão unificada. Não é de todo modo a mesma coisa. 

Cada planeta possui um mundo Intra-Terrestre que é uma dimensão imediatamente superior. A particularidade de seu mundo, que é de
ser dissociado, é que há uma separação Vibratória formal entre o povo que anda na superfície da Terra de 3ª dimensão e o mundo do
Intra-Terra. O mundo do Intra-Terra é um mundo de guardiões. São eles que filtram, de algum modo, a passagem dimensional. 

Há peneiras dimensionais e portais interdimensionais que existem, também em torno do Sol, que permitem por exemplo aos Arcanjos
ou a Entidades de Luz virem de dimensões extremamente elevadas, manifestarem-se nesse Sistema Solar, perto do sol, mas não
sobre a Terra. 

E há as Entidades que estão ligadas ao que chamam dimensões Extraterrestres, por exemplo, que passam de um Sistema Solar ou de
uma galáxia a uma outra. Como elas passam? Elas passam, obviamente, instantaneamente. Vocês não vão imaginar que esses Seres
viajam em discos e vão fazer viagens, mesmo a velocidades inacreditáveis, para chegar até vocês? Não, a viagem se faz de maneira
instantânea pelas portas ligadas à 5ª dimensão, ao nível do Intra-Terra. 

De outro lado, ao nível do Intra-Terra, existem redes cristalinas e redes magnéticas que permitem proteger o núcleo de Divindade, que
é chamado Fonte Intra-Terrestre, de toda corrupção, a fim de evitar que o que todos chamamos, agora (porque é muito engraçado) «os
maus rapazes», não possam investir totalmente e cortar totalmente um sistema planetário de sua dimensão original.

Portanto, a função é múltipla: é manter a junção e a conexão com a Fonte Extraterrestre, de manter as redes magnéticas numa certa
coesão para evitar que o sistema não se desagregue e que as influências dos raios solares cósmicos galácticos, extragalácticos não
possam ter influências demasiado nocivas e sejam ajustados à evolução da Consciência humana, tanto quanto se possa.

Do mesmo modo que somos 24, há, ao nível do Intra-Terrestre, uma Consciência Unificada, à qual nós nos reunimos, que está ligada
aos Governadores do Intra-Terra que estão reunidos, em 24, em uma estrutura geodésica de Consciência Unificada e eu creio também
que o Governador de Las Palmeras lhes deu um ensinamento sobre isso, que corresponde ao funcionamento da Consciência
unificada. 

Cada cifra, e portanto cada número, evoca uma realidade Vibratória. A Luz e a Fonte são número e matemática, assim como lhes
disseram, eu sei, mais que os Arcanjos. Mas esta é a estrita Verdade. 

Então, agora, não vou fazer um curso de simbolismo de números, não é? 24 está ligado à Consciência Unificada. A reunificação de 24
Consciências individuais permite criar a Consciência coletiva e um campo de força Unificada, permitindo ressoar ao mais alto dos
Céus até a Fonte. 
Assim, a Consciência das 24 Consciências Unificadas permite ser inteligível e tornar inteligível e esta Consciência pela Fonte e por
Metatron. 



Metatron. 

É por isso então que, nos Círculos de Fogo dos Anciões, as pedras esculpidas são de forma hexagonal e estavam sobre quatro linhas.
Se vocês sabem contar: 6 x 4.

Questão: agrupar-se para meditar, para conter as ações nefastas na Terra, permitiria reverter esses processos? 

Isso é contrário ao princípio de Unidade. Isso os faz entrar na dualidade. 
Opor-se ao mal pelo bem provoca a dualidade e é o que querem os «maus rapazes» a todo custo, de uma maneira ou de outra. 

Eles falharam com a vacina, eles tentarão ainda outras coisas. E mais, haverá quem entrará na reação com relação a isso, mais, e
bem, vão manter a curvatura do espaço/tempo. 
É o que eles procuram, a todo custo, de uma maneira ou de outra: a reação.

O objetivo não é talvez o de se reunir e meditar, não contra algo, mas para a ativação da Unidade. Isso não é a mesma coisa. E
sobretudo não lutar contra. É isso o que eles esperam. 

Não se esqueça que esses seres que são afiliados aos «maus rapazes» que foram expulsos, não vivem senão da emoção que vocês
geram e da dualidade que vocês geram, do poder que vocês lhes dão, que vocês lhes remetem. 

O que lhes é solicitado hoje é retomar seu poder. Isso pode ir muito longe, retomar seu poder, porque vocês têm dado seu voto, vocês
têm dado seu dinheiro, vocês têm dado sua Consciência, vocês têm tudo dado ao poder exterior. 
Então, retomar seu poder, ao nível espiritual, é já grande coisa, mas isso tem também consequências ao nível humano. 
Vocês verão desenrolar-se a seus olhos. 

É muito louvável querer fazer o bem. Mas fazer o bem para se opor ao mal foi útil durante algum tempo. 
Hoje, o paradoxo, é que vocês devem encontrar a Unidade e encontrar a Unidade necessita ser si mesmo em Unidade, ou seja, subir
na Vibração, como lhes pedi, como o Arcanjo Miguel lhes pediu e como muito numerosos Canais receberam essas informações, de
subir na Vibração. Não se preocupem com o resto. 

Ocupem-se da Luz e da Vibração. Porque, progressivamente e à medida que aumentarem o nível vibratório e o nível de Luz
consequente desta Vibração, a Ilusão desvanecer-se-á e dissolver-se-á. Não há outra alternativa. 

Ainda uma vez, é o que disse Cristo: “procure o reino dos Céus e o resto ser-lhes-á acrescentado”. Procurar o Reino dos Céus é estar
além da dualidade bem/mal. É juntar-se à Luz e à Vibração da Luz. 

Enquanto sua Consciência funcionar desta maneira dual, você não poderá acessar a Unidade. Vocês poderão viver as premissas mas
ser-lhes-á necessário liberar esse passo, para ir para a Unidade, de uma maneira ou de outra. 

Vocês devem, de algum modo, repatriar para si, para sua Consciência, todos os poderes que disseminaram: poder ao companheiro,
poder ao banco, poder ao superior hierárquico. É o fim do poder. Isso, vocês viverão. 

Questão: o que se produzirá, em relação ao princípio da Consciência Unicicada, a 24, se somos 24 a cantar as sílabas
sagradas OD - ER - IM - IS - AL, ao mesmo tempo? 

Caro amigo, a Unificação da Consciência, cantando o OD - ER - IM - IS - AL, conduz à Consciência Unificada e conduz à criação de
um campo de força ligando-os diretamente à Fonte. 

Questão: nesse quadro, há uma maneira específica de pronunciar os sons?

Não. Não são notas musicais, mesmo se é proveniente da inversão de notas musicais. 
O OD não é um DO, não é? A Vibração da língua e a posição da língua está justamente ao inverso. Há uma codificação vibratória que
foi mantida invertida, até vocês, porque um ser, um dia, recebeu, de maneira invertida, a Revelação dessas Chaves Metetrônicas e a
Luz procede sempre assim. 

Então, não há notas musicais, é uma pronunciação silábica sagrada.

Quando você pronuncia o OD, você poderia também pronunciar o ID ou o UD, e teria a mesma Vibração final que corresponde à
consoante. É ela que é importante. Do mesmo modo, dizer EL, AL, UL, OL, é a mesma coisa, a nível vibratório multidimensional, não
ao nível da nota que vocês ouvem ou da frequência que vocês ouvem. 

Portanto, o ritmo e a repetição é muito variável. As Consciências Unificadas, por exemplo, dos 24 governadores do Intra-Terra geram
(cada um tendo uma cultura ou uma afinidade diferente, cada um pronuncia em si o OD - ER - IM - IS - AL) uma ressonância que se cria.

A ressonância não é a mesma a cada vez porque há um bloqueio da energia e da Consciência que se faz pela dominância de uma
pronunciação sobre uma outra. Mas, entretanto, ela unifica o conjunto, é isso que é importante. 
Não há ritmo fixo a pronunciar de tal ou tal modo ou sobre uma tal oitava ou outra oitava. 

Questão: podemos utilizar a Luz para inundar um local doloroso?

Preste atenção porque, na inundação, você se afoga. A Luz não procede pela inundação. A luz age por toques delicados de
inteligência e do Amor. 

Portanto, não é questão de bombardear de Luz. É questão de solicitar à Luz de se posicionar a tal lugar, de canalizá-la pela
Consciência e não por uma vontade de inundação. 

Recorde-se de uma coisa importante: a Luz Vibral é Unidade, Amor e está além de toda noção de poder. Portanto, quando digo que é
preciso enviar a Luz a tal lugar ou deixar a Luz agir, isso quer dizer que você pode pedir à Inteligência da Luz para ir lá onde é preciso. 
Mas você não tem, em nenhum caso, de fazer uso da vontade pessoal para dirigir a Luz a tal lugar porque, nesse momento, mais você
vai entrar na vontade, mais você vai entrar em contradição, mais ou menos, com o que é a Luz e a Vibração. 

Compreenda bem que, percorrendo os caminhos que o leva à Unidade, o que você chama doença deve desaparecer. 



Então, existem fases, atualmente, de eliminação de um certo número de toxinas. Não há sempre causas psicológicas, cármicas ou
outras num desequilíbrio. 

É preciso admitir que alguns Seres, por exemplo, durante as primeiras etapas dos Casamentos Celestiais, viveram resoluções por
meios brutais nos dentes, não sei se vocês lembram. 
Portanto, isso, é também lógico, não é preciso considerar tudo ao nível do corpo como um bloqueio ou como algo de um erro que foi
feito. Mas podemos sempre solicitar à Inteligência da Luz, seja de nos mostrar, seja agir em relação a uma problemática. 
Mas é diferente solicitar à luz para agir do que agirmos nós mesmos com a Luz. Não é, com efeito, a mesma coisa. 

Questão: você disse que não é preciso jamais procurar convencer, mas simplesmente irradiar seu ser. Comunicar, por um
mensageiro de Maria, não é então contraditório? 

A comunicação com Maria dá um certo discernimento para saber quando estar na Radiação de Maria e quando falar, como Maria deve
lhe dizer, a tal pessoa. São duas coisas diferentes. 
Não há questão a impor Maria a alguém, por exemplo, a um protestante, com isso você terá pequenos problemas. Portanto, é uma
questão de lógica. 
Eu não disse que era preciso dizer que você tinha Maria contigo a toda a Terra. 

Há uma noção, aí, de respeito, do que alguns consideram como inviolável, ou seja, seu livre arbítrio. 
E ao ser humano que não quer crer em Maria, não serve a nada falar-lhe de Maria. 
Mas você saberá por você mesmo: a partir do momento em que Maria lhe pedir para falar, bem, será preciso falar. Ela sabe o que ela
faz. 
Será então preciso colocar esse mensageiro com outros mensageiros para que eles compreendam um pouco o que acontece. 

Questão: quando um amigo vive uma prova, podemos pedir à Luz para ajudá-lo? 

Certamente. Você pode pedir à Luz para agir sobre uma pessoa mas o pedido não é, como dizer, um poder. O pedido é uma
solicitação, não é? Não é a mesma coisa. 
Você não impõe à Luz. Você não dirige a Luz. Você pede à Inteligência da Luz para agir. Não é de qualquer modo a mesma coisa, não
é? 

Mas não vale a pena fazer 50 vezes. Porque, se isso não funciona após algumas vezes, é preciso talvez compreender que não é
possível, não é?

Questão: chamar à Luz ou chamar a Babaji é a mesma coisa?

Chamar à Luz e a Babaji é a mesma coisa. A Fonte é Luz Vibral mas ela tem um conjunto de características bem mais importantes que
a Luz Vibral. 
Então, chamar a Babaji e chamar ao Pai, ou chamar à Fonte, é a mesma coisa.

Mas, chamar ao Espírito Santo, não é a mesma coisa. Chamar à Radiação do Ultravioleta, não é a mesma coisa. São partes
constituintes. 

Agora, o que acontece quando você sente a Fonte ou quando você chama Babaji? Babaji é uma forma da Fonte que tomou forma,
portanto que tem certo número de características históricas, vibratórias, ligadas a esta forma tomada, a esta materialização de um
corpo com funções particulares. 

O Babaji anterior, aquele que chegou no início do século XX, tinha, aí também, a energia da Fonte mas numa outra forma e portanto
uma outra função.

A forma que é materializada pela Fonte, em função da época, está em relação com a problemática do momento. Portanto, há uma
coloração diferente. 
Mas o mais próximo de vocês, ao nível da forma, ou seja, algo que sua Consciência é capaz de assimilar, é que, nesse caso, há
eventualmente uma representação que vai lhes permitir, mais facilmente, raciocinar, que a abstração total, para vocês, no momento, do
que é a Fonte, ou seja, independente da forma. 

Questão: podemos chamar da mesma maneira a Babaji para pedir ajuda para alguém?

É preferível não passar, a partir do momento em que tem acesso à vibração da Luz e à Luz Vibral, especificamente, por uma Vibração
de forma, qualquer que seja. Por que? Porque você restringe as possibilidades de ação. É preciso que haja acordo Vibratório.

Com a forma à qual você pede algo (através de um Mestre ou através de qualquer coisa que esteve conscientizada em uma forma
precisa, mesmo o Arcanjo Miguel por exemplo), é mais restritivo do que chamar, por exemplo, a Inteligência da Luz ou da Fonte sobre
alguém. Pedir, não chamar. Pedir para. Mas por que não? 
Não há formalismo. Não tente encontrar formalismo e colocar em áreas formais os domínios da Luz, por favor. Há bastante formalismo
como esse, não é? Vocês descobrirão os mundos além do formalismo. 
Isso não quer dizer que não é estruturado, mas isso quer dizer que as liberdades são muito importantes. 

Por exemplo, o Arcanjo Miguel, na 18ª dimensão, tem tal forma, mas ele pode se antromorfizar ele mesmo nas representações que
vocês têm, ou ainda em outras formas. Por exemplo, transferir sua Consciência em um cometa. Um cometa não é Miguel. Ele tem a
conscientização. Não é a mesma coisa. Então, não limitem. 

Então, se querem, agora, vou simplesmente me retirar do canal e lhes digo até breve e lhes transmito todas minhas saudações, todas
minhas bênçãos e todo meu Amor. Mantenham-se bem e divirtam-se, sobretudo. 

_________________________
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 Arcanjo da Relação e do Amor -

Pergunta: Como é possível curvar o espaço/tempo?

A curvatura do espaço/tempo é uma intenção.
A intenção de querer interromper uma influência específica, no caso, aqui, a informação direta da FONTE.
Curvar o espaço/tempo requer a associação de um certo número de Consciências, em meio a um mesmo

projeto, associado à densificação e à materialização até níveis extremamente densos da vida.
O que foi realizado, há algum tempo, por algumas entidades.

A curvatura do espaço/tempo permite desviar a trajetória retilínea da Luz, tornando-a oblíqua e impondo-lhe um
caminho ou uma via que não é a via natural, ou seja, a via direta de qualquer Vibração.

Neste experimento (pois, no início, foi um), era questão de ver, de maneira transitória e limitada no tempo e no
espaço, como iriam reagir as formas de Consciência em meio à manifestação privada da irradiação da Luz.

Algumas Consciências encontraram, nesta experiência, um campo propício a manipulações e transformações
da vida, que resultou no que vocês são, no que vocês se tornaram hoje, no que vocês participam.

A curvatura necessita também de isolar o que criou as influências dos raios de diversas origens e, em
particular, das diversas Conexões e Radiações procedentes dos mundos das Dimensões mais elevadas.

Entretanto, e segundo o ‘princípio de causalidade e de ressonância’, qualquer suporte de manifestação, seja
qual for a Dimensão, é obrigado a ter, com redução, vamos dizer, eletromagnética, a capacidade da Vibração

original.
Isso não pode ser em nenhum caso abandonado, se não a vida, seja qual for o nível dimensional, será

aniquilada, literalmente, em si mesma, para resultar em outra coisa que não está prevista e não pode existir.
Tratar-se-ia então de uma aniquilação total da Consciência, o que não pode existir.

O objetivo foi então, durante esta curvatura do espaço/tempo, o de permitir, o mínimo possível, a informação
vital da Luz penetrando nas estruturas.

Isso foi realizado pelas próprias Consciências que se prestaram a esse jogo e que investiram no que vocês
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chamam de encarnação.
De fato, não é então a Luz da FONTE que mantém a sua vida em meio a esta Dimensão, mas o seu reflexo da

FONTE, chamado de Centelha Divina e Centelha Espiritual, limitadas estritamente ao mínimo, que permite a
esta Ilusão se manter.

Vocês são então chamados (e, nesse sentido, o trabalho que realizamos e que vocês realizam é este) a se
liberarem desta Ilusão.

O princípio de curvatura do espaço/tempo não permite à Luz, na sua originalidade e na sua inteireza, vir
terminar, por ela mesma, em meio a esta Dimensão, a experiência desta Dimensão.

Apenas vocês podem então se liberar, com a nossa ajuda, revelando a Luz que vocês são.

***

Pergunta: Por que GABRIEL está antropomorfizado sob uma forma de Ancião?

A desaceleração dimensional e Vibratória sob as quais nós aparecemos, em meio à 5ª Dimensão, é o reflexo,
não das nossas origens, mas das nossas funções.

No que me diz respeito, eu tenho, nesta forma antropomorfizada da 5ª Dimensão, mais frequentemente, um
rosto de natureza mongol, significando assim que a minha origem se situa mais nas estepes da Ásia Central,

em relação com o que tem sido chamado de xamanismo, ainda que derivado desse xamanismo.
O Arcanjo GABRIEL revestiu-se desta forma antropomórfica sem cabelos, o que os faz, não rir, mas que é de

qualquer modo surpreendente para um Arcanjo.
Esta forma sem cabelos, e com cabelos brancos, está ligada à experiência antiga do Arcanjo GABRIEL, e

múltipla, em meio a todas as Dimensões tendo existido nesta Dimensão falsificada, como Arcanjo da
Anunciação e da Revelação.

Assim, o Arcanjo GABRIEL, através deste antropomorfismo da 5ª Dimensão, ilustra, pela ausência de cabelos
e pelos seus cabelos brancos, a própria natureza da sua ancianidade e da sua experiência.

***

Pergunta: isso significa que nem todos os Arcanjos acompanharam todas essas Dimensões?

Certamente.
Nosso povo, assim como podemos falar, é muito importante, em número.
Outros Arcanjos serão em breve juntados como apoio da 5ª Dimensão.

No momento, nós somos em sete tendo presidido e estabelecido e permitido manter a coesão desta
experiência.

Em meio à nova Dimensão, nós seremos 12 Radiâncias a apoiá-los.
Além da nossa Dimensão própria, da 18ª Dimensão, vocês não têm mais necessidade de Arcanjo.

***

Pergunta: por que você insiste nos cabelos, o que os cabelos representam para vocês?

A nossa forma antropomorfizada se apoia no que denominamos Gênios Criadores.
Existe um Gênio Vibratório que presidiu a elaboração de uma parte da sua forma, dos seus órgãos e das

funções.
Assim, a cabeleira está ligada ao que capta a energia cósmica (o que não quer dizer que o venerável GABRIEL

nada capte), mas que o que ele reflete está mais focado na Revelação e na Anunciação, em meio mesmo à
Dimensão.

Ele está aqui, não para permitir, de algum modo, uma ascensão, mas para revelar algo.
A Revelação se apoia em um princípio descendente, antes de ser ascendente.

Assim, houve anúncios, por exemplo, feitos a MARIA.

***

Pergunta: como se articulam o papel de GABRIEL, de MARIA, enquanto “anunciadores”?



Não se trata do mesmo anúncio.
O anúncio feito pelo Arcanjo GABRIEL corresponde à geração descendente do princípio novo, assim como foi
realizado no Anúncio feito por MARIA, durante a Anunciação, ou ainda durante a Revelação de alguns conceitos

denominados religiosos, na religião islâmica.
Entretanto, o Anúncio feito por MARIA ocorre nesses tempos privilegiados do final da sua Dimensão, como o

anúncio do retorno de vocês, ou seja, de um movimento ascendente e não mais descendente.

***

Pergunta: haveria flores e árvores associadas aos Arcanjos?

Isso me parece sobrecarregar o seu mental.
Eu posso lhes dar as flores correspondentes a tal ou tal Arcanjo.

Entretanto, realizar um trabalho com esta flor me parece difícil, pois algumas dessas flores não pertencem ao
seu mundo ocidental.

Assim, o Arcanjo METATRON está relacionado ao Lótus branco, por exemplo.
Assim, o Arcanjo MIGUEL está relacionado à peuplier, etc., etc..

Nós podemos dar uma série de ressonâncias e de correspondências entre tudo o que faz a Criação, pois,
lembrem-se de que além dos Quatro Viventes, nós somos aqueles que permitimos esta Criação, pela nossa

Radiação e nossa Radiância e pela energia e pela Consciência que trouxemos.

***

Pergunta: será que a oração que chamamos de “Pai Nosso” está certa, ou foi falsificada?

Ela está correta e é autêntica e foi dada, realmente, por CRISTO.
Entretanto, alguma falsificação foi introduzida.

Existem, nesse nível, mudanças sutis de palavras.
Essas mudanças sutis de palavras e suas junções, como de costume com aqueles que manipulam e falsificam
a Luz, teve por objetivo desviar a energia espiritual e a energia de elevação real que representava o Pai Nosso

original para densidades cada vez mais pesadas.
Hoje, vocês devem compreender que devem superar todas as orações existentes.
Pois vocês não têm qualquer meio de verificar à qual ‘egrégora’ os liga tal oração.

É nesse sentido que a Vibração de METATRON os liga às chaves Metatrônicas porque, nesse nível e no nível
do silabário sagrado, não pode haver qualquer falsificação, assim como vocês o experimentam.

Mesmo nos princípios de orações elevando-os vibratoriamente, e há muitos exemplos na tradição oriental,
mesmo se a elevação das Vibrações for percebida e sentida como verdadeira e autêntica, vocês não têm

qualquer meio de saber o que a pronúncia dessas palavras alimenta.
É por isso que eu repito, não façam das palavras orações em vão.

Que as suas orações não sejam palavras em vão e que as suas palavras não sejam orações em vão.
É importante compreender isso.

Vocês irão compreender, tanto mais facilmente quanto se revelar a vocês o ‘princípio da Luz’ e o ‘princípio da
Verdade e do Estado de Ser’ em vocês, que as palavras são portadoras e veículos, em meio mesmo a esta

densidade, de uma energia específica que escapa de vocês, indo bem além até mesmo das suas forma-
pensamentos.

Quando vocês dizem que o pensamento é Criador, ele o é realmente.
Mas todas as palavras também são.

E as palavras os prendem, literalmente, à sua própria escravidão, ainda mais do que os pensamentos.
Assim como eu expliquei, com relação ao simples nome, até mesmo, de Deus (1).

Imagine, por exemplo, que você pronuncie a palavra “mamãe”.
O que está contido em vocês, com relação à mamãe, é em função da sua própria história de alma, mas

também em meio a esta vida.
Entretanto, existe uma Vibração, ligada à mamãe, que remete sistematicamente à materialização e à

dependência.
Pois, mamãe, é duas vezes o “ma”, é duas vezes a matriz, isso é redundante e imprime uma Vibração que os

mantém em meio a esta Ilusão, à matéria.
Tudo começou assim.

Por isso, prestar atenção aos seus pensamentos é importante.
Prestar atenção aos seus atos é essencial.



Prestar atenção às palavras que vocês irão viver, também.
É isso que vocês vão descobrir e que vocês irão descobrir agora.

Pois, até hoje, vocês não tinham qualquer meio de verificar, no exterior de vocês, o que gerava,
como emoção e como pensamento, uma palavra pronunciada.

Mesmo se, para vocês, essa palavra for portadora de uma vivência que lhes é “agradável”.

***

Pergunta: quando uma oração vem do Coração, ou palavras, isso é submetido às mesmas regras?

Todas as palavras que vocês pronunciam são portadoras de uma energia que nutre, literal e realmente, as
egrégoras.

Vocês nada podem fazer ali.
Essa é a estrita Verdade.

A manipulação das egrégoras, a criação das egrégoras, é a grande especialidade daqueles que criaram este
plano.

***

Pergunta: isso é um desafio para sentir algo, sem colocar palavras?

As portas desta percepção apenas começam a se abrir.
Como eu disse, vocês não tinham qualquer meio, até agora, de perceber o que vocês alimentam, exceto no

seu interior, obviamente, com relação à sua própria vivência e à sua própria experiência.
Mas, além da sua própria vivência e da sua própria experiência, existe, para cada palavra e em cada língua, uma

egrégora.
É nesse princípio que se baseou a dominação.

***

Pergunta: uma egrégora é necessariamente “negativa” ou as egrégoras podem servir à evolução?

Nesta matriz que vocês vivem, todas as egrégoras são feitas para mantê-los na dependência da dualidade, da
ação e reação.

Não pode ser de outro modo.
A Luz não é uma egrégora, já que ela não permite o estabelecimento de qualquer escravidão.
Ela é liberação e liberdade, substituída, em meio à sua Dimensão, pela palavra livre arbítrio.

Ter lhes dado a Ilusão da escolha, em meio a esta Dimensão, é a mais bela e a mais magistral das
manipulações.

***

Pergunta: a direção a ser cultivada seria então centrar-se no sentimento, eliminando qualquer
palavra?

Isso me parece uma excelente ideia, bem amada, na condição de aceitar que o sentimento não seja mental,
mas Vibratório.

Eu tenho que esclarecer, já que falamos de egrégoras, que há um exemplo magistral de egrégoras utilizadas e
deturpadas que é aquela, evidentemente, de CRISTO.

De um princípio de liberdade absoluta, insuflado pela encarnação de CRISTO e pela sua Presença em meio a
esta densidade, foram extraídos e falsificados os princípios de escravidão a crenças e a dogmas.

***

Pergunta: podemos improvisar orações com palavras simples depois de ter aberto o Coração?



Bem amado, se o seu Coração estiver aberto, o seu corpo se torna uma oração.
Naquele momento, qual é a utilidade da palavra?

***

Pergunta: os buracos negros são visitáveis? Com um corpo de Estado de Ser ou de outro modo?

Digamos que isso é compreensível, a partir do momento em que se alcança um outro Estado.
Mas jamais um Arcanjo iria se arriscar perto de um buraco negro.
O buraco negro é o meio de reintegrar à FONTE, na totalidade.

Entretanto, os tempos de experiências não terminaram.
Não é porque a sua experiência termina, em meio a esta densidade ilusória, que a experiência não prossiga.

A experiência é o arrebatamento da Criação, da Vida.
O campo da criação é sem fim.

Então, nós temos a Eternidade para percorrer isso.

***

Pergunta: há uma relação entre esses buracos negros e o fato da nossa pupila ser um buraco
negro?

Completamente.
Há até mesmo uma analogia entre a morte e o buraco negro.

Lembrem-se do que eu disse: a falsificação da Luz expressa uma curvatura do espaço/tempo e está em
relação, e em ressonância direta, com esta curvatura do espaço/tempo.

O buraco negro é o que acontece quando vocês morrem.
Vocês penetram em um buraco negro, vocês perdem a Consciência.

A pupila é negra, pois vocês veem a ausência de Luz.
A Luz não é visível aos seus olhos.

A Luz é Vibração.
A Luz vem de outra Dimensão.

O que vocês veem aqui é apenas a alteração da Luz, justamente em relação à curvatura que lhe faz parecer o
que vocês chamam de Sombra.

Sombra/Luz.
Nas Dimensões unificadas e nos multiversos e multidimensões, a Sombra não existe, já que a Luz está por

toda parte.
Atualmente, na sua vida, em meio a esta Dimensão, a Luz vem do Sol e, portanto, existe uma Sombra

projetada.
Esse fenômeno de Sombra não existe mais a partir do momento em que vocês penetram nos mundos não

dissociados.
Já que a Luz vem de todos os lugares, não pode ali haver Sombra.

Vocês são, de algum modo, o negativo.
O melhor exemplo que podemos dar, em relação ao seu olho e à sua própria Consciência, é o que foi

chamado, na época, com vocês o negativo, de ‘câmara negra invertida’.
Exatamente o mesmo papel que o da pupila.

***

Pergunta: a oração do “Pai Nosso”, na linguagem hebraica, conservou a sua origem vibratória?

Há uma série de línguas ditas sagradas, em meio ao universo.
Todas elas provêm, sem exceção, de uma mesma origem, que é uma derivação, de algum modo, da

linguagem silábica matricial, que já foi invertida em meio à manifestação denominada Sumeriana.
A origem são as sílabas sagradas que lhes foram comunicadas.

Assim, portanto, referir-se às línguas sagradas, na sua pronúncia exata, remete-os, mesmo se isso estiver
invertido, a uma origem comum que é a linguagem matricial silábica.

Mas lembrem-se, entretanto, de que a Vibração do Coração (independentemente das sílabas sagradas que



vocês pronunciam), o estabelecimento da nota SI, o som percebido no ouvido ou nos ouvidos, devem levar ao
silêncio.

***

Pergunta: alguns Arcanjos se exprimem de uma forma estrita, como METATRON, mas você se
comunica muito facilmente, ou mesmo de modo humorístico. Haveria uma forma de personalidade?

Absolutamente não, isso é devido, antes de tudo, à minha função.
Eu me adapto, digamos.

Eu tenho a capacidade para perceber o que, em vocês, abre o Coração, de uma maneira ou de outra.
O riso parece ser, ao ser humano, um meio de abrir o Coração sem fazer intervir o mental.

Então, eu me adapto.

***

Pergunta: você falou da egrégora de CRISTO que foi deturpada. E a egrégora de MARIA?

MARIA é aquela que, certamente, foi a mais falsificada na sua humanidade.
Muito mais até mesmo do que CRISTO.

Esse ‘princípio de adoração’ da energia Mariana nasceu há pouco tempo em meio à sua humanidade.
Foi ainda estabelecido um dogma correspondendo ao aspecto corredentor e Cocriador de MARIA, em relação

a CRISTO.
Isso foi criado com um objetivo, obviamente, específico.

Aqueles a quem chamamos, com vocês, de “maus rapazes” compreenderam, há pouco tempo, que era
necessário utilizar o reservatório de força ligado à energia Mariana, de maneira deturpada, aí também (em

relação à Maria / mamãe, estamos no mesmo princípio, a fim de se opor à Revelação final de MARIA).
Hoje, MARIA, no plano vibratório, está muito próxima da sua humanidade.

Assim, portanto, isso não tem mais importância.
A MARIA a quem vocês conhecem servir nada tem nada a ver com a Maria que é adorada sobre a Terra.
Assim, ela se condensa e se manifesta cada vez mais na humanidade, a cada vez mais seres humanos.

Ela então, de algum modo, permitiu o estabelecimento de uma ressonância e de uma relação entre alguns dos
seus Mensageiros e ela própria.

Ela vem então, efetivamente, opor-se ao que foi instalado por alguns dogmas em meio à igreja católica, em
meio a algumas pessoas, por intermédio dos seus mensageiros.

Se vocês escutarem os Mensageiros de Maria, eu falo dos novos Mensageiros, dos Mensageiros autênticos, a
sua mensagem é uma mensagem de Amor.

Isso não tem estritamente nada a ver com as mensagens do que vocês denominaram “aparições”.
Nesse sentido, MARIA conseguiu, de maneira Vibratória, conectar-se com muitos seres humanos e fazer

desses seres, se o aceitarem, os ‘seus Mensageiros’, os seus Mensageiros reais, conectados com ela pelo
Amor e pelo Coração e não mais pela cabeça.

***

Pergunta: mas, a maioria das pessoas que recorrem à MARIA, recorre à egrégora pré-existente?

Perfeitamente.
Exceto aqueles que estão, efetivamente e vibratoriamente e com consciência, prestes a serem conectados

com MARIA, ou IS-IS.
E então, não mais a uma egrégora, mas à Consciência Mariana.

É por isso que MARIA, literalmente, escolheu alguns Mensageiros.
Eu explico que os Mensageiros ou os intermediários de MARIA (do Céu e não da Maria falsificada ligada às

egrégoras) foram escolhidos por afinidades Vibratórias, pela sua polaridade feminina arquetípica extremamente
integrada e desenvolvida.

***



Pergunta: depois da nota SI, vem o silêncio interior. Sabendo que eu não percebo esse silêncio
interior, a nota SI pode realmente se instalar?

Esse é o caso para muitas pessoas que acompanharam as Núpcias Celestes (2): de um lado, por razões
ligadas ao seu próprio DNA, assim como isso foi explicado, mas também pelo seu próprio aprendizado, pela

sua maior ou menor facilidade justamente para entrar no silêncio interior.
O silêncio interior é perturbado, antes de tudo, pela atividade do mental, pelos pensamentos, pelas visões,

pelas emoções, pelas cores.
O estabelecimento do silêncio interior assinala a sua entrada no Coração.

Evidentemente, a entrada no Coração passa pela ‘parada’ da cabeça.
É então lógico e normal que os seres que experimentaram, mesmo através da sua espiritualidade, uma

hiperatividade da própria atividade mental, têm dificuldade para conter esta hiperatividade da atividade mental.
Isso apenas pode se estabelecer depois de algum tempo que a nota SI, o som da alma e do Espírito, tornar-se

capaz de “afogar” a atividade mental.
Mas o mental não quer se calar.

Assim, vocês têm que observá-lo.
Mesmo em meio ao estabelecimento da nota SI, vocês são invadidos por pensamentos, visões, sensações,

percepções.
Isso é normal.

Alguns seres descobrem mais rápido do que outros o silêncio interior.

NOTA: o som "SI" não é a nota musical, mas a inversão, a falsificação do som "IS". O som "SI" irá retornar
ao som "IS" quando a Unidade for reencontrada. (Arcanjo ANAEL - 30.07.2009)

***

Pergunta: quando ouvimos pelo menos uma vez a nota SI, o fato de não mais ouvi-la poderia revelar
uma forma de regressão?

Não.
A nota SI é, no início, intermitente, em cada ser humano.

Ela apenas se instala permanentemente, e ainda, variando de intensidade e de frequência, com o tempo.
O importante é tê-la tido pelo menos uma vez.

Pois ela firma o estabelecimento da conexão com as Dimensões do Estado de Ser, mas, entretanto, não lhes
permite viver o Estado de Ser.

Ela deve primeiro se estabelecer de modo permanente.
É apenas no seu estabelecimento permanente que irá se manifestar gradualmente o silêncio interior.

Mas, como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, o mais importante é ter conectado, pelo menos uma vez, com esta
nota ou com este som, seja qual for a intensidade, a permanência e a frequência.

***

Pergunta: qual é a especificidade nova da Vibração de JOFIEL?

Isso corresponde ao que foi anunciado.
A Vibração dos Arcanjos torna-se cada vez mais densa.

A Vibração de MARIA e da Luz Metatrônica, a Luz da FONTE, aproximam-se do seu plano e da sua Dimensão.
Isso corresponde a uma preparação intensa de toda a humanidade.

Assim, os vários Mensageiros, pelo mundo, vão ver a sua ressonância reforçada com aqueles que os guiam,
com aqueles que os ensinam, com aqueles que os informam.

Isso corresponde ao que foi anunciado, desde já, durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul), com relação
às ‘franjas de interferência’.

Agora, assim como sabem, não há mais obstáculo importante para a transformação desta Terra.
Assim, deve acontecer uma série de etapas anunciadas, previstas e previsíveis.

Não há mais tempo a perder em meio ao seu tempo.
Há, portanto, fortalecimento e aproximação dos planos multidimensionais.

Nós devemos, aí também, avançar, assumir a liderança em meio ao seu espaço, em relação às últimas
oposições e às últimas tentativas daqueles que os controlaram e que querem continuar a controlá-los.

Nós aceleramos a Vibração.  



Nós aceleramos o seu tempo a fim de permitir uma liberação muito mais importante dos seus potenciais
individuais, assim como dos potenciais coletivos da sua Terra.

Assim, a nossa Radiância se aproxima de vocês.
Vocês percebem efeitos aumentados.

Eu os lembro de que há então 7 passos, 7 Etapas.
Cada uma dessas etapas está em relação com uma Vibração que eu qualificaria de ‘nova’, mas no geral,
sobretudo, ao nível das suas 7 Lâmpadas principais, conduzindo, obviamente, à integração das 7 últimas

Chaves Metatrônicas, ocorrendo no próximo ano.
Dessa maneira, então, as percepções Vibratórias irão se tornar cada vez mais intensas, cada vez mais

pronunciadas, a fim de permitir-lhes, para a maior parte de vocês, penetrar, mesmo que apenas de maneira
fugaz, em meio ao Estado de Ser.

E para aqueles que não tiveram a oportunidade de penetrar no Estado de Ser, por enquanto, porque esse não
é o seu caminho, de dar-lhes, em meio mesmo ao corpo de personalidade, uma percepção das ‘novas

Vibrações’, aquelas da 5ª Dimensão, certamente, mas também das Dimensões mais elevadas possíveis em
meio a esta Dimensão em que vivem.

A aceleração da Vibração, a intensificação das percepções Vibratórias, a intensificação desta ‘Vibração nova’ é
extremamente importante.

Em vocês são ativadas, e irão se ativar cada vez mais, novas funções, novas ressonâncias, novas
manifestações de agenciamento da energia e da Consciência.

***

Pergunta: poderia falar um pouco mais sobre esses novos aspectos?

Isso seria muito demorado.
Nós preferimos esperar que a humanidade esteja pelo menos familiarizada com essas novas Vibrações,

nesses novos lugares, nessas novas manifestações, a fim de, gradativamente, dar-lhes os elementos que
virão, não para alimentar o mental, mas para reforçar a sua experiência dessas Vibrações e das suas funções.

Nada há de complicado, por outro lado, no nível dessas novas percepções.
Vocês irão se aperceber, pela experiência e muito rapidamente, de que diante de algumas situações, como

diante de alguns Seres, como diante de alguns pensamentos, como diante de algumas emoções, irão nascer
ou desaparecer, em vocês, os ‘pontos’ de Vibração.  

Vocês farão, bem depressa, uma correlação quanto às suas funções e quanto ao seu emprego e seus efeitos.
Trata-se, em outras palavras, do desenvolvimento, em meio à sua densidade, do potencial das novas

Lâmpadas (novos Corpos Espirituais).
Bem amado, isso funciona nos dois sentidos.

Ao se afastarem da sua Unidade, que começa a chegar para vocês, vocês irão perceber algumas tensões.
Ao se alinharem à sua Unidade, você irão perceber Vibrações, ou mesmo tensões, mas que não são

bloqueios.
Cabe a vocês ajustarem-se à Vibração nova e suas manifestações.

Isso lhes será extremamente simples e extremamente fácil, a partir do momento em que vocês prestarem
atenção nas Vibrações que vocês percebem e em quais circunstâncias elas aparecem ou desaparecem.

Este aprendizado será feito de maneira acelerada.
De um lado, por que isso será simples e, de outro lado, por que a sua Consciência se expande, literalmente,

agora.
Vocês irão tomar cada vez mais consciência de que vocês não são limitados, mesmo em meio a esta

personalidade, a este envelope corporal.
Muitos seres vão tomar consciência do que vocês chamam de ‘corpos sutis’, em meio mesmo ao corpo de

personalidade.
Vocês irão perceber os limites que não são mais aqueles do seu corpo físico, mas que são as Radiações

emitidas pelos seus corpos sutis.
As energias se manifestam e são percebidas de maneiras diferentes, como mais vibrantes ou mais móveis.

Manifestam-se também de maneira mais encrustada, em pontos específicos, que são, de algum modo, os nós
nodais onde se reúnem a personalidade e o Estado de Ser.

Há muitos deles.
Mais uma vez, cabe a vocês descobrirem a localização e as funções.

Alguns deles lhes foram dados através das cinco novas Lâmpadas e dos cinco pontos de Vibração no nível da
cabeça.

Vocês vão perceber, muito em breve, os pontos de focalização ligados à “meditação direcionada para o
Coração” (3) se ativando, e fornecendo elementos preciosos no nível do funcionamento da sua Consciência.

A organização desses pontos, em grupos de dois e, em alguns casos, em grupos de três, irá lhes proporcionar
funcionamentos extremamente inéditos e novos no nível de desenvolvimento dos seus potenciais espirituais.



funcionamentos extremamente inéditos e novos no nível de desenvolvimento dos seus potenciais espirituais.
O que, hoje, parece ainda impossível, será, dentro de pouco tempo, coisas que irão se tornar, não corriqueiras,
mas, digamos, pelo menos habituais, para muitos seres humanos e para um número cada vez mais importante.

Isso envolve tanto a premonição, como a telepatia, como uma série de funções que eram impossíveis de
serem empregadas em meio a esta Dimensão.

Trata-se então, e isso será cada vez mais flagrante, para vocês, a partir da primeira Etapa de 17 de outubro (4),
da ativação em vocês de ‘potenciais espirituais’ que, até agora, não podiam se manifestar em meio a esta

densidade.
Isso corresponde ao que denominamos, do nosso ponto de vista, os ‘véus que se rasgam’.

Os véus da Ilusão estão prestes a se dissolver, literalmente, em meio a esta densidade.
Deste modo, então, é perfeitamente lógico e normal que potenciais espirituais, até então reservados a algumas
Entidades que haviam atingindo pontos de evolução extremamente precisos, sejam, hoje, revelados e abertos

a vocês.
É nesse sentido que o Arcanjo GABRIEL, ontem, insistiu sobre o conceito de Verdade (4).

Pois vocês não podem manifestar esses novos potenciais espirituais na sua vida e permanecer em qualquer
mentira.

Lembrem-se, como lhes disse o Arcanjo JOFIEL, de que vocês não têm que mentalizar o que vocês
percebem, mas que discernir, em meio mesmo ao seu próprio funcionamento, a utilidade e a função.

A observação, estando no instante da sua própria Presença a si mesmo, irá revelar, bem melhor do que eu
posso fazê-lo, as funções dessas Vibrações e desses estados Vibratórios.

Se eu lhes desse as funções exatas de cada uma dessas Vibrações ou dessas percepções, o mental iria se
apropriar instantaneamente.

O processo ocorre no sentido inverso.
Vocês provam e experimentam uma Vibração ou um conjunto de Vibrações sobre as quais vocês não podem

dar a definição ou a função.
Entretanto, no aprendizado da sua vida cotidiana, através da manifestação ou do desaparecimento ou da

amplificação dessas Vibrações, ou dos circuitos energéticos existentes, vocês poderão então fazer a sua
própria experiência e ter o conhecimento direto.

Naquele momento, gradualmente e à medida das Etapas que lhes restarem para passar, nós iremos
desenvolver, obviamente, gradativamente, as funções do que vocês experimentaram, e vocês poderão,

naquele momento, verificar a adequação do que vocês vivenciaram.

***

Pergunta: a mestria dessa nova linguagem vai permitir uma relação mais direta com vocês, os
Arcanjos, e com as outras Entidades?

Bem amado, o importante é Você, em meio a esta Vibração.
Todos os caminhos são diferentes.

Alguns caminhos necessitam da conexão, efetivamente, com os planos multidimensionais.
Hoje, o que vocês devem realizar e verificar é que esses níveis de Consciência e esses níveis Vibratórios, que

permitimos impulsionar e canalizar para vocês, pertencem propriamente a vocês.
Assim, alguns seres irão se tornar Mensageiros.

Assim, alguns seres irão perceber os Arcanjos, ou outras Entidades, em relação com a Luz.
Outros, enfim, deverão se prender preferencialmente a esse caminho interior de desenvolvimento da Vibração,

sem procurar uma conexão, por enquanto, com outros planos multidimensionais.
Cada caminho é diferente.

Vocês não devem procurar isso ou aquilo, mas viver isso ou aquilo, em função do que lhes é proposto em meio
ao seu próprio corpo.

Estejam certos de que a partir do momento em que vocês aceitarem colocar a sua Consciência na vivência
dessas Vibrações novas e desses estados de Consciência novos, manifestar-se-á o que é justo para vocês,

em função do seu caminho.
Alguns seres são levados a encontrar os Arcanjos, no corpo de Estado de Ser ou no corpo de personalidade.

Alguns Seres nada têm que encontrar no exterior deles mesmos, por enquanto.
Eles devem centrar o seu caminho no seu próprio encontro com eles mesmos.

Não há aí nível superior, nem nível inferior.
Cada trabalho é diferente.

Mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar.

***



Pergunta: assim que eu me sinto de novo no corpo, o meu ego toma conta. Como fazer?

Isso é apropriação do mental, efetivamente.
Você não pode estar na análise da sua própria Vibração e estar na Vibração.

Assim, o mental discriminando discursa e fica tentando, permanentemente, apropriar-se das coisas, ele vai
tentar, do mesmo modo, apropriar-se das Vibrações.

Há aí também, como eu disse, um trabalho de abandono.
Contente-se em viver a Vibração da Luz e a Vibração da Verdade em meio às suas estruturas.

Não procurem especialmente compreender, pelo intelecto, o significado.
Convém estar na posição, um pouquinho, de um observador lúcido e consciente, mas que não procura se

apropriar da Vibração que o percorre, ou do conjunto das Vibrações que o percorrem.
Aí também, deve se manifestar o que eu denominei, em outros tempos, o Abandono à Luz.

Agora, vocês devem viver o Abandono à Vibração, que é Luz.
Mas a Vibração é cada vez mais forte, pois a Luz se aproximou de vocês.

Entretanto, se o mental, de um modo ou de outro, quiser se apropriar da Luz, efetivamente há ainda o ego.

***

Pergunta: como fazer para melhor liberar o mental em seus diferentes aspectos?

É essa experiência que é para ser feita e conduzida.
Não há regra absoluta.

Alguns de vocês têm mentais muito mais potentes do que outros.
É preciso compreender que o mental é um ato de apropriação.

Que a Vibração é um ato de restituição.
Na palavra mental há controle e domínio.

Mas um falso domínio.
A verdadeira mestria corresponde ao Abandono.

Há talvez, pelos medos vividos ou pelos condicionamentos experimentados, a dificuldade de se abandonar à
Vibração.

Entretanto, não há qualquer resposta individual pronta.
Há experiência e que conduzir a experiência.

Vocês têm, diante da intensidade das manifestações Vibratórias que vão ocorrer, algum tempo para trabalhar e
para fazer a experiência disso.

***

Pergunta: as energias da Kundalini devem ser acompanhadas ou devemos deixá-las seguir
livremente até o Coração?

Eu bem falei de acompanhar as energias se manifestando no nível da cabeça.
Aquelas que estão situadas em outros lugares do corpo têm que ser observadas.

Não há que querer dirigi-las.
Elas sabem o que fazer e elas sabem aonde ir.

Pois elas correspondem à impressão, no nível do seu corpo de personalidade, dos seus circuitos novos
ligados e em ressonância com o seu corpo de Estado de Ser.

Não há então que dirigi-las.
Elas sabem pertinentemente o que elas devem fazer.

Assim, é nisso que eu defino como sendo a Inteligência da Luz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Então, Bem amados Humanos, eu vou deixá-los prosseguir as suas Vibrações.

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

1 - **SAINDO DA ILUSÃO 7** - ARCANJO ANAEL:
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/anael-6-de-outubro-de-2009-autres.html

*
2 - ‘NÚPCIAS CELESTES’ Integração das Virtudes - AS 12 ETAPAS de MIGUEL - 2009:

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
*

3 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ - RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

*
4 - ‘AS 7 ETAPAS’ - MIGUEL e URIEL - 2009 e 2010:

http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html
*

5 - ARCANJO GABRIEL (09.10.2009):
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/gabriel-9-de-outubro-de-2009.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article349f.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-10_octobre_2009-article349f.pdf
10 de outubro de 2009

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/anael-6-de-outubro-de-2009-autres.html
http://autresdimensions.info/article349f.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/gabriel-9-de-outubro-de-2009.html
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-10_octobre_2009-article349f.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html


~ VIBRAÇÃO DO CONHECIMENTO ~

Eu sou o Arcanjo Jofiel, o Arcanjo da Luz dourada e do conhecimento.

Bem amados Humanos, eu vim e falei longamente, no seu ano passado, trazendo-lhes uma série
de Vibrações que não eram ainda conjuntas à Radiância Arcangélica ligada ao Conclave.

Recebam, de início, Bênçãos e Paz.

Até agora, o conjunto da Humanidade definiu o Conhecimento através da ferramenta intelectual e mental.
Vocês estiveram privados do Conhecimento direto e real em relação e em ressonância com a

Vibração.
Eu estarei, juntamente com o Arcanjo Miguel, na sua primeira etapa ligada à abertura, em vocês, da

percepção da Vibração do Conhecimento.

JOFIEL - 10 de outubro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-LgW8HqNsAhk/UafFYrywexI/AAAAAAAACEc/CQMnOhC8fxA/s1600/000+Jofiel+-+10.10.2009.jpg


Com efeito, vocês devem passar de um Conhecimento seco, sem Vibração, sem Luz, ao conhecimento e à
ressonância da Luz e da Vibração.

Esta etapa essencial, no seu caminho, nesse tempo reduzido, vai lhes permitir doravante perceber, através da
Vibração e da Luz que a ela está associada, a Verdade e a humildade.

Assim, os sistemas de conhecimento antigos e arcaicos, ligados ao funcionamento do intelecto, vão, pouco a
pouco, dar lugar, em vocês, à percepção da Vibração correta, em ligação com o verdadeiro conhecimento que

é Luz.

Todo o resto, quaisquer que sejam os sistemas concebidos e construídos, não são mais, doravante, senão
pálidos reflexos da Verdade.

A Verdade é Vibração.
A Verdade é Luz.

A Verdade é percepção.

Na totalidade do seu ser físico, o Conhecimento se estabiliza no seu Coração, na sua cabeça e em cada uma
das suas células.

Pelos Casamentos Celestes, o conjunto da humanidade permitiu a dissolução de uma série de véus que os
isolavam desta Luz, deste Conhecimento Autêntico.

***

Cada um a sua maneira, vocês experimentam doravante a Vibração.
A Vibração é sentido e significado, além mesmo da sua compreensão, eis que se situa no nível da Essência

Vibral da Luz.

O seu corpo, mesmo de personalidade, é portador de certo número de sinais e de estruturas que devem entrar
em ressonância, além mesmo das estruturas que lhes são conhecidas e daquelas que lhes serão anunciadas

pelo Arcanjo Miguel.

Existe, na sua personalidade, um conjunto de Vibrações suscetíveis a orientá-los e a guiá-los, muito mais
seguramente, porque de maneira Unitária, em relação ao mental.
É este aprendizado que vocês vão realizar e que realizam agora.

Ser-lhes-á necessário aprender a desaprender o que vem da cabeça, para aprender a linguagem da
Vibração, a linguagem da Luz, mesmo na sua personalidade.

Nessa linguagem Vibral existem Chaves.
Algumas delas são conhecidas, como os pontos de Vibração do Coração e os pontos de Vibração da

cabeça.

Alguns de vocês vão se aperceber e viver, totalmente, em meio a esse corpo de personalidade, como um
conjunto de Vibrações.

É isso que deve ser o objeto de toda a sua atenção e todas as suas percepções a fim de desenvolver um
conhecimento verdadeiro e novo, para vocês, ligado à linguagem das Vibrações, além da ferramenta mental.

O Arcanjo Gabriel, através do seu discurso sobre a Luz e a Verdade, impulsionou em vocês uma Vibração.

Esta Vibração, que alguns já percebem, corresponde à ignição verdadeira da linguagem das Vibrações e da
sua significação.

Isso reflete uma ascensão e uma expansão nova da sua Consciência, dando-lhes acesso ao conhecimento real
e não mais ao pensamento mas, bem mais, ao Espírito da Verdade que é Vibração, ao Espírito da Unidade

que é Vibração.

***

Até o presente, os Arcanjos, através de Radiâncias Arcangélicas, através de diversas comunicações e de
diversas etapas dos Casamentos Celestes, habituaram-nos a perceber uma Vibração vinda do nosso plano

mais denso possível para nós, que é a 5ª dimensão.
Doravante, e a partir de agora, vocês têm a capacidade de vibrar sobre uma dimensão ainda mais elevada, que
é uma oitava superior da nossa manifestação na sua densidade, abaixando a nossa Vibração dimensional até

vocês, ao menos até a 5ª dimensão.

Estamos, doravante, na medida de lhes propor, mesmo desta 5ª dimensão, uma Vibração mais etérea e mais
de acordo com o que nós somos.

Isso se tornou possível pelo seu trabalho anterior, no conjunto da humanidade, de maneira, certamente, um



Isso se tornou possível pelo seu trabalho anterior, no conjunto da humanidade, de maneira, certamente, um
pouco mais perceptível em seu trabalho aqui mesmo.

A Luz e a Vibração que vocês percebem vem de mundos ainda mais etéreos e sutis que vocês ainda não
perceberam, a maior parte, porque pertencem a mundos em relação e em ressonância com as suas

dimensões de Eternidade.

A Luz da Revelação está a caminho.
A Luz do Conhecimento não poderá mais ser violada e deturpada.

Vocês irão constatar os efeitos, hoje mesmo, e sobretudo a cada uma das etapas do dia 17 de cada mês.
As franjas de interferências, ou mundo astral sutil, que os fecharam e os isolaram nesta Ilusão, irão se rasgar

cada vez mais, no conjunto deste planeta e também nos seus corpos.

Esta Vibração do Conhecimento, extremamente rápida e nova, é o Fogo do Amor ou o Fogo do Espírito Santo.

A primeira percepção que terão pode se situar sobre um dos seus Chacras ou uma de suas Lâmpadas, mas
também no seu corpo inteiro, como uma Vibração extremamente rápida, quase física, para vocês, penetrando

em vocês, nesse corpo.

Não se alarmem de nenhuma maneira com essas novas percepções.
Elas são o estabelecimento da Luz, da Verdade e do Conhecimento desta Vibração.

Contentem-se de acolhê-las no momento em que elas surgirem no seu corpo e na sua Consciência.

A fixação, na sua cabeça, das Chaves Metatrônicas, permite agora, devido ao número cada vez mais importante
de seres humanos despertando em si essas Chaves, poder fusionar, em uma outra oitava, a totalidade da

Radiância Arcangélica.

O Fogo do Amor pode então se derramar, agora, sobre vocês e em vocês, e sobre esta Terra.

Eu os abençoo porque vocês são abençoados.
Até breve.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e foi-me solicitado vir a fim de poder trocar com vocês, porque
creio que há numerosos pedidos.

Então, eu lhes apresento, como sempre, todo meu Amor e todas minhas bênçãos. 

Eu sei que vocês vivem momentos bastante intensos com relação às energias que recebem e que estão, nesse momento, acelerando-
se, literalmente, em potência, em intensidade e em duração, ao nível deste planeta como do conjunto de seu sistema solar.

Vocês vivem verdadeiramente um período que vai conduzir a coisas que são bastante inacreditáveis, mesmo para a maior parte de
vocês que viveu já coisas importantes, ou mesmo inacreditáveis. 

O mais importante é agora compreender que é preciso permanecer, se possível (o mais possível mesmo, eu diria, não é se possível, é
o mais possível), nos momentos em que vocês vão poder (não será mais que alguns minutos, várias vezes por dia) estar na escuta
dessas energias cósmicas e diversas que chegam para vocês. 

É um período de intensas transformações e de intensas revelações. 
Vocês entram, dentro de muito pouco tempo (e vocês já entraram mas isso vai se acentuar, se podemos dizer), em fenômenos ligados
às energias e às consciências novas que vão, literalmente, tomar um olhar epidêmico neste planeta.

Aí está, caros amigos. 
Então, estamos extremamente contentes porque, como o sabem, tivemos pequenas preocupações no início do mês anterior, mas, aí,
agora, nos lançamos no caminho certo para a realização total de seus objetivos e de nossos objetivos, que são comuns. 

Então, como de meu hábito, estou aqui para ouvi-los e tentar ajudá-los a avançar o mais possível para algo muito claro e muito
luminoso. 
Então, se querem, eu os ouço desde agora. 

Questão: o que é das energias sexuais hoje?

Então, caro amigo, é uma questão de assunto pessoal, não é? Seres que vivem transformações tais que a sexualidade não pode mais
existir. 

Atenção, entretanto, aí, não deve se retrair e se vincular. É algo que é natural ou que não é natural. Se é natural, tudo vai bem. 

É preciso compreender que muitos seres humanos vivem transformações que tocam muitos setores de sua vida ao mesmo tempo.
Então, não é sempre fácil gerir, não é sempre fácil integrar. 

Entretanto, as energias espirituais, as energias que vocês recebem estão transformando sua consciência, independentemente de
aberturas a coisas extraordinárias em sua vida, que permanecem, no momento, nesta dimensão.

Há coisas que se afastam de vocês, naturalmente, e outras que estão ainda aí. É preciso respeitar as necessidades do corpo que não
estão totalmente transmutadas, ou eliminadas de uma maneira ou de outra, mas sobretudo não por sua vontade pessoal. 

Então, há períodos em que a energia, nos chacras inferiores, pode empanturrar-se de sexualidade exacerbada. E, ao inverso, pode
haver uma extinção total da esfera sexual. 

Vocês devem fazer em função do que a energia lhes pede e do que sua consciência lhes dita. Não há generalidades para sair disso. 

Mas é verdade que, progressivamente e à medida que vocês elevam sua Consciência e sua Vibração, as preocupações normais
ligadas ao poder ou à relação com outro, de um modo desequilibrado, não podem mais existir. Isso é uma evidência, obviamente, que
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se manifesta progressivamente, à medida que sua Consciência se abre a outras realidades.

Mas não é preciso antecipar a modificação, ou seja, que não é seu mental que deve dizer: « eu não faço mais isso» (quer isso seja
para a sexualidade ou outra coisa, não é?) porque não é bom. Não, absolutamente. 
São os níveis vibratórios que vão decidir para vocês, de maneira formal. 

Vocês vão provar mais atração para coisas diferentes. É o mesmo ao nível da vida profissional, é o mesmo ao nível da vida social. É o
mesmo em todos os níveis. 

A transformação que está em curso está destinada a modificar o conjunto de seu funcionamento e o conjunto de suas orientações, e
isso vai cada vez mais rápido. 

Questão: com as energias atuais, o que dizer do Om?

O Om é uma transformação do Od. Então, não há problema. Há as sílabas sagradas que foram modificadas de acordo com diferentes
línguas, obviamente. 
No indo tibetano, o Om tem sempre uma eficácia mas não esqueça que o Om é destinado, antes de tudo, a ancorar a Consciência ao
nível do segundo chacra, ou seja, do Svadhisthana Chakra. 

Não é verdadeiramente a mesma coisa que vocês têm a viver hoje eis que vocês despolarizam a energia da base ao nível do segundo
chacra, no chacra do coração, que é seu novo centro de Vida. 

Então, há modificações energéticas que convém integrar em si mas, bem, evidentemente, há hábitos que devem se transformar. 

Lembrem-se que há evoluções de consciência e mudanças de paradigma que estão ligadas às aberturas cada vez mais fortes em
relação a algumas ciosas e que podem, em alguns casos, colocar-lhes problemas. 

Olhem, por exemplo, a noção de coisas que, mesmo em minha vida, eu empreguei, porque era a palavra que tínhamos. Quando
empregamos a palavra Deus ou Diabo, é exatamente o mesmo princípio. Há coisas que não podem se desencrustrar, como isso, de
hoje para amanhã, da consciência ou das práticas, não é? Então, é preciso ir progressivamente, não é preciso se fazer violência,
nesse nível aí. 

Questão: não poderíamos, por nós mesmos, ter acesso às causas de nossos males, ou é preciso estar em nosso corpo de
Estado de Ser?

Não, não. 
No corpo de Estado de Ser, ali não há qualquer doença, você não tem mais nada a fazer do que aconteceu na história anterior. 
Entretanto, isso faz parte de alguns potenciais espirituais que, eu creio, o Arcanjo Jofiel chamaria «linguagem das Vibrações». Vocês
não estão aí ainda, mas está em curso de instalação. 
Não há esforço específico a fazer, de se colocar, por exemplo, em meditação e de perguntar porque temos tal coisa. O importante a
compreender é que, progressivamente e à medida que vocês sobem nessas Vibrações, progressivamente e à medida que vocês se
aproximam da Vibração Unitária e do corpo de Estado de Ser, o conjunto de problemas que vocês tinham desaparecerá. 

A partir do momento que tiverem aceito, não unicamente na cabeça, mas na vivência, o princípio da Unidade, as doenças que vocês
conheceram, físicas ou outras, desaparecerão, literalmente. 

Então, não vale mais a pena procurar as causas. Eu, eu as dou, porque vocês me fazem perguntas. Obviamente, como vocês estão
ainda nesse mundo e nesta dualidade, têm necessidade de compreender, mas, além da compreensão, progressivamente e à medida
que os níveis vibratórios lhes chegarem, vocês vão passar por cima, literalmente, desses princípios de doenças, bem estar, mal estar. 

Questão: agora, houve uma efusão de raios gama. Em seguida, alguns viveram o que você chama um delírio (yoyotage), um
estado de excitação. Estaria ligado? 

Não é um delírio (yoyotage de touffe). O delírio é mais o mental que «pedala no chucrute » («viaja na maionese»). 
O que aconteceu, é uma explosão de Alegria interior. É a excitação Vibratória. Isso, não é um delírio (yoyotage de touffe), ao contrário,
isso permite-lhes penetrar a Alegria, de uma maneira talvez louca, para alguns, mas isso participa, entretanto, da Alegria e não do
delírio.

O que chamei de delírio (yoyotage de touffe) são as subidas e descidas do mental que passa seu tempo a projetar, não é? Isso nada
tem a ver com o que vocês vivem com relação às radiações. 

Questão: você também, isso os leva a cantar, de algum modo?

Nós fazemos rondas. Não é uma piada, quando eu digo rondas, são circulações específicas de Consciência e energia. 
Mas nós não temos acesso ao que chamam cantar, com relação a palavras. Mas nós fazemos cantar a energia, as cores e a
Consciência, certamente. 

É para isso que servem as reuniões dos 24 Anciões, por exemplo. Para nós, o riso é expansão. Quer dizer que, a partir do momento
em que expandimos algo, por exemplo, para nos transladar a outras dimensões, nós provamos o que vocês poderiam chamar, um
pouco menor, o riso. Mas não é o riso. É mais forte, certamente. Mas o riso os faz participar desta expansão. A nosso nível. 

Questão: pensei que a partir de um certo nível de dimensões, haveria uma forma de onisciência e que vocês teriam portanto
todas as respostas. 

Bem, vejamos. É muito engraçado o que você pergunta aí. Se tivéssemos visto, por exemplo, a história do DNA, você acredita que
teríamos esperado o fim dos Casamentos Celestiais para acionar isso? Nós vemos o que vemos. E vemos formas, vemos a energia,
vemos Consciências. 

Podemos penetrar em estruturas geométricas, mesmo do DNA, mas nós não podemos ver certos princípios. 
Quando dizemos, por exemplo, que tudo está escrito nos Anais Akáshicos, será que vamos escrever num Livro a hora em que você
emitiu um arroto? Seja um pouco lógico. 



Existem registros de suas Vidas, que talvez alguns dentre vocês quisessem viver quando de algumas experiências específicas mas o
que você vê não é o desenrolar de todos os atos de sua Vida. Você vê coisas que são significativas. As coisas insignificantes não são
registradas. Nem em você, nem exteriormente. 

É preciso bem compreender que a onisciência, tal como a percebe, está ligada a níveis de Conhecimento do funcionamento do
Universo, da Consciência, mas certamente não de seu plano. Sem isso, desde muito tempo, encontraríamos o meio de modificar as
coisas, não é? 

Do mesmo modo que você não tem acesso a algumas informações em sua dimensão, do mesmo modo nós temos acesso a todas as
informações de outras dimensões, mas não todas as informações desta dimensão onde você está, eis que, justamente, como dizer...,
sua dimensão tornou-se opaca à Luz. Isso me parece um mínimo lógico. 

Portanto, existem, nos muitos registros, como você diz, precisos, memórias de Vida que podemos atingir, consultar, literalmente, mas
não acredite que vamos ver a cor de sua roupa, a tal momento, salvo se esse momento é significativo. A onisciência não é o que você
acredita. A onisciência é o Conhecimento direto das Leis do universo mas não de suas Vidas terrenas. 

Não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos. 

Então eu vou, caros amigos, transmitir-lhes todo meu Amor e todas minhas bênçãos. E que vocês estejam confortáveis em seus
corpos, apesar de suas quebras. Especialmente porque esse corpo, dentro de não muito tempo, será como uma lembrança em
relação à magnificência que vocês vão descobrir. Como o disse o Arcanjo Miguel, mas como eu o disse a meu modo, tudo o que vai se
produzir, e que se produz atualmente, não deve atemorizá-los, nem desestabilizá-los. 
Lembrem-se que a Consciência da Luz desce cada vez mais. Vocês serão, sem estarem no delírio, mas serão confrontados a duas
escolhas. Eu não falo no momento de escolhas da Existência, de personalidade, dualidade, Unidade. Mas vocês serão confrontados
por vezes a uma realidade um pouco violenta, de uma maneira ou de outra. 

Paralelamente a esta realidade violenta, as energias que vocês captarão vão colocá-los na Alegria e na serenidade. Então, cabe a
vocês saber: vocês vão colocar seu olhar e sua Consciência sobre o que acontece no exterior, ou vocês vão se beneficiar desta
Consciência nova que vem a vocês? É um ou o outro, não pode ser os dois. 

Então, lembre-se, quer em algum canto de sua cabeça, quer em muitos, um número impressionante de eventos vão se suceder.O
importante é o que vai se suceder ao nível de Vibrações da Consciência no interior desse corpo que vocês habitam, mesmo se vocês
não têm acesso ao Estado de Ser. 

É preciso que vocês escolham: vocês vão dar sua atenção e sua Consciência a essa comoção, ou vão dar sua atenção e sua
Consciência ao que acontece no interior de vocês? 
Vocês devem evitar a todo custo entrar nas perturbações emocionais ligadas a infantilidades. O mais importante é a
energia/Consciência que vem para vocês. É a Luz que vem para vocês. É isso o mais importante.

O resto, mesmo as manifestações por vezes do ambiente, qualquer que seja, ou o que vocês podem entender ou ver de maneira
violenta, não tem qualquer espécie de importância. São, se querem, duas realidades diferentes que tudo opõe que vão se manifestar. 
E vocês vão poder escolher, de maneira temporária. Não é a escolha final do que quer que seja, mas escolher seu nível de realidade.
Seja entrar na Alegria interior e nas Vibrações que vivem, nesse Fogo do Amor que vem para vocês, seja entrar nas coisas exteriores
que verão e ouvirão e que vão afastá-los e desestabilizá-los de seu estado. 

Isso não será flutuação mental, como chamei delírios (yoyotages de touffe), no mês de setembro. Isso será verdadeiramente escolha
consciente que vocês terão que realizar em seu interior. Seja permanecer no alinhamento e na Alegria e na Vibração, seja dar sua
energia a esses fenômenos exteriores, quaisquer que sejam. Tudo o que vocês têm a realizar situa-se nesse nível.

Obviamente, se vocês fazem a escolha de viver o que tem a viver ao nível Vibratório, sentirão cada vez mais serenidade,
apaziguamento, Alegria interior. Vocês não poderão ser afetados pelo que acontecerá, mesmo ao seu lado. Compreendam bem isso,
é muito importante.

Progressivamente e à medida que vocês penetrarem nesse estado de não afetação, vocês ajudarão, desta maneira a mais certa, o
que acontecerá ao nível da Luz. Isso, é muito importante compreender. 

São palavras talvez mais humanas do que lhes falou o Arcanjo Miguel, mas é extremamente importante para as semanas que vocês
vivem, agora. 

Aí está o que tinha a dizer. Então, sobre isso, eu lhes apresento todas minhas bênçãos. 
Mas se vocês se centrarem em seu coração, obviamente, e nas energias que vêm, a Consciência que está aí, os quebra, não serão
mais que más lembranças, eu lhes asseguro. Eu lhes digo até muito breve. Eu lhes transmito todo meu Amor e lhes digo certamente até
breve. Mantenham-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



- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -
Primeira mensagem de URIEL no site Autres Dimensions

Eu sou URIEL, Arcanjo.
Bem amadas almas humanas, o meu papel é pouco conhecido de vocês.

Eu intervenho em meio aos Multiversos e às Multidimensões cada vez que há uma mudança em meio à ronda
dos Arcanjos, em meio à sua densidade, e eu intervenho no final e no início.

Eu sou a Radiância que permite e favorece a Reversão.
Eu sou a Pomba.

Eu sou o Arcanjo que anuncia, prepara e realiza a Reversão.
A reversão em meio à sua densidade é um fenômeno importante.

Alguns elementos, se vocês quiserem, em relação a este mecanismo inicial e terminal: a partir do momento em
que vocês passarem de um ponto ao outro, em meio a esta própria Dimensão, da vida à morte e da morte à

vida, existe um fenômeno de reversão ligado a esta própria passagem.
Esta passagem, vocês vivenciaram muitas vezes.
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Esta reversão é acompanhada, em meio à sua Dimensão dissociada, de uma reversão da Consciência, de uma
reversão biológica, fisiológica, espacial e temporal.

Passar do não manifestado ao manifestado, em meio a esta Dimensão, assim como o retorno do manifestado
ao não manifestado, em meio a esta limitação: o meu papel é o de assisti-los Vibratoriamente, nisso.

Eu intervenho de maneira muito mais ampla durante o início de um grande ciclo e no final do dito ciclo.

***

Como vocês sabem, vocês entraram na época da Revelação que irá terminar por uma Reversão.
Esta Reversão diz respeito às Consciências, sejam elas quais forem: a Consciência deste planeta, a

Consciência deste Sistema Solar e também, evidentemente, a Consciência humana.
Eu sou o Arcanjo que dá o impulso à Reversão.

Neste final, a Reversão é muito mais ampla do que aquela que vocês conhecem ao passarem da vida para a
morte e da morte para a vida, em meio à ronda das suas encarnações.

Esta passagem é acompanhada de um processo muito mais importante, tendo sido chamado de Ressurreição.
A Ressurreição total e final da sua Divindade em meio à Unidade, se tal for o seu desejo e o seu caminho.

Eu promovo, em cada ser humano que desejá-lo, as modificações necessárias para esta Reversão.
Reversão que é acompanhada de uma mudança radical do sentido dos valores, do próprio sentido do que é

chamado de vida.
Esta Reversão final será anunciada e preparada.

O meu tempo, o meu momento, em meio à sua densidade, ainda não chegou.
Entretanto, intervindo em meio ao Conclave Arcangélico, é possível preparar, pressentir e viver esta passagem

particular da dualidade, que governou as suas vidas desde tempos imemoriais, para a Unidade.
A dualidade é a sucessão da Sombra e da Luz, a sucessão do que vocês experimentaram, em cima como
embaixo, na intensidade e na escala das emoções, dos pensamentos, das suas vidas e das suas mortes.

A transformação que vai ser iniciada em breve está ligada a uma passagem muito mais importante, já que isso
deve conferir, pelo princípio de Ressurreição do seu corpo de Eternidade, o acesso ao Ilimitado.

***

Assim que vocês tomam densidade e forma em meio a este mundo, vocês ficam limitados.
Limitados pelo seu corpo, limitados por isso a que vocês acederam, limitados ainda pelos relacionamentos

condicionados através das manifestações exteriores, como um olhar, um gesto, uma palavra.
A relação, nas outras Dimensões, não é mais limitada, ela se torna Ilimitada.

Não existem mais, em meio à Ressurreição, limitações, barreiras e, sobretudo, dualidade.
Hoje, eu venho propor-lhes para provar, para sentir e Vibrar na energia da Pomba ou no Evangelho da Pomba,

o retorno à Paz e à Alegria, além das manifestações habituais das dualidades deste mundo limitado.
Vocês imprimiram, em vocês, o Selo.

Vocês se prepararam, hoje, especialmente pelas Chaves Metatrônicas que vocês Vibraram em vocês (1).
Será preciso, agora, abrir essas Chaves Metatrônicas no nível da cabeça, no seu Coração e no conjunto das

estruturas físicas e sutis em meio a esta personalidade.
Em seguida, será preciso experimentar e sentir a Vibração pelo mundo cristalino e, enfim, experimentar e sentir

os gestos e as palavras que finalizam em vocês a preparação.
Assim, eu vou voltar, nesta noite, em meio à minha Radiância e depois da sua preparação, para colocá-los em

ressonância com a Ressurreição, em ressonância com o Estado de Ser (2).
O Conclave Arcangélico, a FONTE e as diversas Assembleias irão permitir, e permitem desde já, a um número

cada vez maior de Consciências humanas, experimentar, provar e sentir o que será a Ressurreição.
A Ressurreição, a passagem da limitação ao Ilimitado, ocorre, vocês entenderam, pelo Coração e pelo

Abandono.
Não há outras Chaves.

Não há outras possibilidades.

***

Passar dos mundos do sofrimento e de alternância da Alegria e do sofrimento, para esses mundos Unificados
da Alegria eterna e da Paz eterna, é o meu papel e a minha função.

Este papel e esta função assumem o sentido mais importante porque, em meio a esta Dimensão dissociada, a
passagem do limitado ao Ilimitado é crucial, ao passo que a passagem de uma Dimensão dissociada para

outra Dimensão dissociada acontece também pela minha Radiância e pela a minha Presença, mas de forma
menos perturbadora, já que não se trata de uma Ressurreição, mas de uma continuação, em uma oitava

diferente, certamente, mas com muito mais facilidade.



Vocês vão passar, à medida do impulso da minha Presença e do impulso Metatrônico, da ignorância para a
lucidez, dos domínios fechados para os domínios abertos.

Ao penetrarem as camadas profundas da sua interioridade, vocês irão descobrir ao mesmo tempo a Dimensão
da sua Semente de estrelas, o estabelecimento das Filiações e as suas Revelações e, também, o acesso à

Alegria, à Eternidade.
Vocês irão enfim descobrir a Verdade, aquela que vocês procuram há tanto e tanto tempo em meio a estes

mundos de Ilusão e de mentira.
Vocês irão descobrir a Luz que vocês São.

Isto pode parecer, para alguns de vocês, ainda distante.
E, no entanto, isto está muito próximo.

Há apenas um passo para dar, do exterior para o interior.
Eu espero poder, com o seu consentimento, propiciar este passo para todos vocês.

 Então, resta-lhes viver o protocolo informal de abertura ao Supramental, à Luz branca Metatrônica e, também,
viver a Radiância cristalina, através dos cristais que irão fazê-los Vibrar, que vocês próprios irão escolher,

depois da recepção do Supramental e antes da Bênção.
Quanto a mim, eu vou voltar no encerramento, a fim de fazer Vibrar, em vocês, para vocês e com o nosso

trabalho pessoal, o interior e a Verdade do Ilimitado.

***

A passagem do limitado ao ilimitado é certamente a passagem mais deslumbrante que uma Consciência pode
viver, pois isso firma o retorno às moradas eternas, às moradas da FONTE do Pai/Mãe Uno, além da Ilusão,

além do efêmero.
Vocês irão redescobrir o que vocês São.

A ressonância e o relacionamento do seu Estado de Ser com a sua personalidade irão ocorrer e começar,
cada um ao seu modo, cada um à sua maneira.

Assim como vocês estabeleceram o contato durante as Núpcias Celestes com as novas Lâmpadas, assim
como vocês Vibraram, em vocês, as Chaves Metatrônicas e já perceberam alguns efeitos na sua Consciência,

do mesmo modo, a minha Radiância em meio à sua Presença irá lhes permitir levantar o véu e ajudá-los no
sentido da sua busca, no sentido da busca da Eternidade e da sua Verdade.

A minha Radiância está mais próxima de vocês do que estava há alguns meses.
A adição das Chaves Metatrônicas em meio à sua Consciência permite-me fazê-los Vibrar na minha Presença e

revelar, em vocês, a sua Presença.
De Presença a Presença, a personalidade e as suas estruturas descobrem o Estado de Ser e as suas

estruturas.
Um outro mundo, uma outra Vida, uma outra Verdade e, no entanto, a Verdade do que vocês São, a Verdade

Absoluta da Vida, em meio à Alegria, em meio aos domínios não separados e não divididos.
Neste encontro de Presença a Presença, a Alegria se manifesta em meio ao Coração, em meio à Consciência

e vocês descobrem a sua Verdade, além de tudo o que acreditaram pensar e esperar.
Não há palavras suficientemente sugestivas.

Não há palavras suficientemente luminosas relacionadas a este acontecimento.
Este encontro, ou esta primeira ressonância, de Presença a Presença, não pode ser expresso em palavras.

Isto atinge o indizível.
Falar é já se afastar.

Então, nós iremos Comungar, nesta noite, assim que a sua preparação tiver sido concluída.
Em meio às suas peregrinações, em meio à limitação, vocês terão tempo e possibilidade de pensar em mim.

Durante os tempos que restam nesta Ilusão, vocês poderão recorrer à minha Presença em meio à sua
Presença.

Vocês poderão reviver o significado e a excelência.
Eu sou o Arcanjo URIEL e eu os abençoo.

Eu os deixo agora trabalhar em meio à Vibração e ao apelo à sua Revelação.
Sejam abençoados.

************
ACESSO À SEGUNDA PARTE
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Eu sou URIEL, Arcanjo.
Almas humanas na encarnação, eu volto para ressoar, pela minha Presença em meio à sua Presença, pela

energia e pela Consciência da Reversão e da Pomba, eu venho despertar e ressoar em vocês, com vocês, a
lembrança, a memória e o despertar do Ilimitado.

Uma porta se abre, invertendo e restabelecendo em vocês o sentido e a Verdade do valor da Luz Vibral, a fim
de marcar em vocês o Selo da Liberdade e o Selo da Esperança e, sobretudo, da Alegria.

O meu papel e a minha função, que eu defini um pouco antes, irá consistir, assim que o Arcanjo METATRON
tiver estabelecido, em meio à sua Consciência, as sete últimas Chaves, em impulsionar a fase final da

Revelação.
Mas, no entanto, antes desta época e de maneira pontual, pela Radiância da ressonância que vocês

estabeleceram comigo e com a minha Consciência, será possível aproximá-los de mim e, então, de vocês,
prepará-los para viver uma expansão ilimitada em meio ao seu Corpo Eterno e à sua Consciência despertada

para a sua Eternidade.
Porém, desde já, eu venho trazer e imprimir, em meio ao seu Coração, a marca da minha Radiância, a marca da

Pomba, se vocês aceitarem e se vocês desejarem.
Isso me permitiu, apoiado pela Radiância dos Arcanjos, fazê-lo.

Então, no silêncio das palavras e no silêncio interior, nós iremos ressoar, juntos, as nossas Presenças, a fim de
conectarmo-nos uns com os outros e, principalmente, de conectarem com a sua Vibração primordial de

Semente de estrelas.
Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Em meio mesmo à sua densidade, a matéria torna-se Vibração e se torna Luz.
Agora.

... Efusão de energia ...

Em meio mesmo a esta densidade, eu imprimo o Selo da Liberdade, da Liberação e da Unidade, a fim de
elevarem esta densidade para as Moradas Eternas do Espírito e da Verdade.

Agora.

... Efusão de energia ...
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De agora em diante, é possível, pela sua liberdade e pela sua escolha, por ressonância e simpatia, chamando
a minha Radiância e a minha Presença no seu Templo interior, aliviar a Vibração e o peso, penetrar nas
Moradas do Estado de Ser e viver de novo em meio à Eternidade, à Verdade e à sua Verdade, além da

densidade.
Agora.

... Efusão de energia ...

Este pedido, que agora é possível a vocês, acontece em meio à sua própria Presença pelo apelo à minha
Presença.

Eu sou o Arcanjo que permite isso.

... Efusão de energia ...

Eu os deixo banharem-se nesta Luz e nesta Vibração, Unificadas, na Unidade.

... Efusão de energia ...

Recebam e aceitem o que eu lhes trago agora, como prova da Unidade e da Verdade.
Que a Paz da Pomba possa abrasá-los no Fogo do Amor e da Verdade, agora e para sempre, se tal for o seu

desejo.
Filhos da Lei do UM, nós os amamos, nós, os Arcanjos, pelo que vocês São e que, por enquanto, vocês ainda

não reconhecem na totalidade.
Eu os deixo, no silêncio e na Vibração.

Nós os abençoamos, nós, o Conclave Arcangélico.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE
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  - Ensinamentos de RAM -
Sri RAM Chandra

~ NA UNIDADE DAS DIMENSÕES ~

Eu sou RAM.

Recebam as minhas bênçãos.

A um ano atrás agora do seu tempo terrestre, eu lhes comuniquei a maneira mais fácil de ativar, em vocês, a Vibração
do seu Ser, no nível do seu Coração (1).

Ter acesso à Vibração, no cerne do Coração, era preparativo para vocês vivenciarem as Núpcias Celestes propostas
pelos Arcanjos.

Eu venho, hoje, dar-lhes alguns elementos em relação ao mesmo Coração.

A um ano atrás, eu lhes defini o que era o Coração e a sua Vibração.

Eu lhes disse também que o Coração era a porta que conduz à Realização do Ser.

Eu gostaria de chamar a sua atenção, em relação aos novos conhecimentos revelados pelos Arcanjos, no tocante a
uma problemática importante do Ser Humano, relacionada à dualidade e à Unidade.

Todos os Seres que percorreram o caminho do Ser, nas diferentes tradições e nos diferentes séculos, todos
insistiram no acesso a uma dimensão interior, além das vicissitudes deste mundo e da dualidade deste mundo.

Mantendo o seu corpo e a sua Consciência nesta dualidade, eles exploraram regiões internas, isolando-se, de
alguma forma, da realidade dual, para penetrar, através de técnicas ou de meios, como a meditação, em um santuário

onde, em todas as tradições, reconduziam a sentimentos e vivências relacionadas com a Paz e a Unidade.

Eles se expressaram de diferentes formas, em relação à Luz, em relação à Alegria, em relação a um estado especial
chamado de Estado de Ser, de Presença, de Realização do Ser ou, ainda, de Samadhi.

Os poucos Seres que tiveram acesso a este estado falaram de um estado onde o espaço não é mais o mesmo, onde
a Consciência não é mais a mesma, onde surgia outra realidade, uma realidade que era capaz de transformar e de

iluminar, de certa forma, o caminho da sua Vida, em meio à dualidade.

Historicamente, em todas as tradições, o Coração foi a porta.

E somente vocês, por um procedimento consciente, poderiam ali entrar.

Vocês não precisavam de alguma coisa pertencente a este mundo para entrar, mas simplesmente precisavam tentar
abstrair-se desse mundo, não para dele se extrair, mas simplesmente para apreender uma nova Consciência.

De muitas maneiras, assim, surgiram, sobretudo no oriente, diferentes formas de Yoga, uma das quais eu privilegiei
durante a minha vida.

No entanto, e vocês percebem, hoje, que penetrar no santuário do Coração os leva a viver outras experiências novas.

Mas, trata-se do mesmo princípio, do mesmo esquema e do mesmo funcionamento.
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***

A grande diferença, vocês compreendem, é que, ainda desde algum tempo, era uma estrada que o Ser percorria
sozinho em direção ao Si.

Este caminho para o Si era solitário, independentemente das técnicas.Hoje, assim como alguns de vocês entenderam
e compreenderam, Seres especiais, além deste mundo onde vocês vivem e onde eu vivi, manifestam-se pela sua

Vibração e pelos seus efeitos sobre a Consciência.Eles ajudam vocês.Eles permitem engajar-se em um caminho, o
caminho de volta para Si mesmo.

A grande novidade é a sua manifestação em uma escala como nunca existiu na história desta Humanidade.

Pelo menos no nível dos livros sagrados, exceto, talvez, em escritos antigos como o Mahabharata, remetiam-nos a
epopeias empregando, em cena e em ação, os princípios Criadores, na forma de Entidades Luminosas, percorrendo

o Céu em carruagens Celestes e de Luz.

Durante muito tempo, o Ser Humano foi cortado desta comunicação com estes planos.

Hoje, como vocês podem constatar, muitos Seres humanos descobriram, indo ao Si, muito mais coisas do que o Si e,
em particular, esta possível conexão com Seres que não existem na sua realidade dual.

Esta é uma Verdade importante.

No entanto, isso não altera o princípio do retorno ao Si, mas simplesmente o nível desta descoberta, a interação do Si
com os planos multidimensionais vindo ao seu encontro.

Não existe, neste nível, nada de suspeito ou de extraordinário, a não ser, pela sua Consciência experimentando este
retorno a si mesmo (por meio de testemunhos ou de histórias), a descoberta da inclusão de mais uma Dimensão.

No entanto, a porta do Coração é e vai permanecer sempre o eixo da volta a esta Unidade.

Entretanto, esta manifestação de entidades vindas de outras Dimensões, vem, de certa forma, modificar a
compreensão que vocês tinham, ou mesmo a vivência que vocês tinham, assim como foi descrito na tradição oriental
Indo-Tibetana, de um princípio de reencarnação para ir progressivamente para o Si, para se extrair desta dualidade,
sem especificar, em nenhum lugar, que este caminho em direção ao Si era povoado de outras Dimensões, de outras

Entidades, pois isto ainda não tinha sido revelado.

Não há, neste nível, mudança de Lei, mas sim, o cumprimento e o culminar desta lei.

***

Assim, os Seres que, a algum tempo atrás, encontravam esta dimensão do Sagrado, adoravam a Luz, o Sol, a
Consciência Unitária e nela permaneciam, mesmo estando encarnados.

Então vocês tiveram, no século 20, muitos - o que vocês denominam - Mestres, realizados e despertos.

Mas, em meio mesmo a este despertar, foi falado dos Grandes Seres como lembranças ou histórias ou símbolos ou
Vibrações, mas nunca como Consciências capazes de encontrar e de dialogar e partilhar.

Esta é, então, a grande novidade.

Pois, indo em direção ao Si, vocês vão encontrar coisas inéditas, Consciências que estão lá esperando por vocês.

Então, essas Consciências são externas a vocês?

São elas, como alguns gostariam de pensar ou de acreditar ou de impor, estranhas à Luz?

Estranhas ao seu caminho?

Não.

Penetrando no Si, vocês encontram um espaço interior e este espaço interior não está vazio.

Ele está pleno.

Em meio a este espaço interior, muitas Presenças se revelam à sua própria Presença.

Assim, ao percorrer este caminho para o Centro, em direção ao Si, vocês irão descobrir outras Consciências, outros
Si Unificados, em outras Dimensões.

Mas, além disso, hoje, vocês têm a permissão para viver em espaços não fechados, em espaços exteriores à sua
Dimensão.

Dessa forma, vocês irão descobrir, pouco a pouco, que em meio ao seu espaço interior, existem todas as Presenças
interiores.



Assim, ao se voltar para o Si, vocês se voltam para o Sol, vocês se voltam para os Arcanjos, vocês encontram MARIA.

Mas onde está tudo isto?

É externo a vocês?

Não.

Isto faz parte de vocês.

Essa é a Verdade.

Mas isso é, sobretudo, a reconexão com a sua Essência ilimitada.

Lá existe uma FONTE.

Lá existe uma Vibração que, agora, chegou para vocês.
***

Assim, estas manifestações novas, estes novos encontros, em outros níveis de si mesmo, não é algo completamente
novo, mas que se revela de forma nova.

Por isto, no seu espaço interior, no seu espaço do Si, encontra-se o conjunto do que vocês veem no exterior.

O Sol que vocês observam fora também está dentro.

Os grandes personagens e as grandes Consciências que percorreram este mundo deixam de ser extrínsecos.

Eles também estão no seu interior.

E mesmo os Arcanjos, esses Seres tão especiais, essas Consciências magníficas, também estão em vocês.Eles se
manifestam em vocês através do Coração.

Na realidade, indo até este Ser interior, que é você mesmo, você descobre a Unidade da vida, a Unidade das
Dimensões.

Então, é mais fácil para o homem considerar que isto é externo ou que está ligado a manifestações especiais
reservadas para alguns Seres.

No entanto, todos vocês, sem exceção, se vocês se voltarem para o seu Coração, além das crenças e preconceitos,
se vocês voltarem a ser como crianças, todas estas Presenças e estas Consciências estarão ali.

Existe aqui, como o Arcanjo URIEL lhes disse há muito pouco tempo, uma reversão.

O que vocês tinham anteriormente considerado como externo a vocês, em outro Estado, em outro lugar, em outro
espaço, está, de fato, dentro de vocês.

O Sol, CRISTO, as estrelas, o conjunto da criação manifestado no nível da sua visão exterior, encontram-se, na sua
forma original, dentro de vocês.

Assim, não há, quando vocês encontram o interior, diferença entre o que está dentro e o que está fora.

E, portanto, vocês vão me dizer que o que vocês observam neste mundo, que é a sua realidade, nada tem a ver com
essa Luz.

Como os ensinamentos orientais têm dito, este mundo que vocês percorrem é Maya, é Ilusão.

Sim, Ilusão, que só existe através do seu olhar exterior e que vai desaparecer, não mais para um único Ser que
encontrou a Luz, mas para o conjunto da humanidade.

É, hoje, urgente e essencial ir para a Verdade do seu Coração, entregar-se à Luz e abandonar tudo o que mantém
vocês longe da simplicidade.

***

Evidentemente, essa mudança, essa revolução exige, como o Arcanjo MIGUEL diz desde o início deste ano, uma
desconstrução completa desta Ilusão.

Às vezes, pode parecer difícil, não tendo penetrado na totalidade do Coração, de conceber que o muro que está na
frente de vocês não existe e, portanto, ele é somente uma projeção de uma multidão de consciências, fora da
Verdade, favorecidas, mantidas e ampliadas por certas formas de consciência mais densas e mais pesadas.

Hoje, a revolução está à sua porta.



Ela não é uma revolução violenta, mas uma revolução interna onde o véu se rasga, mostrando-lhes a Luz em sua
Majestade e simplicidade, e na sua Vibração.

Evidentemente, há seres humanos em grande número que não querem esta Verdade.

Eles preferem atribuir a Verdade à sua Ilusão.

E é a escolha deles.

E é a liberdade deles.

Vocês, que tiveram a sorte de percorrer este caminho e de chegar perto da Eternidade e de abrir o seu Coração para
a Verdade, caberá a vocês, cada vez mais, não alimentar a Ilusão, de uma maneira ou de outra.

Isso requer, mais uma vez, uma revolução nas suas crenças, quanto às suas adesões, quanto aos seus papéis,
sejam quais forem nesta sociedade e em meio mesmo a esta Ilusão.

Descobrindo a Verdade e a Unidade da Luz, em meio ao seu Coração, vocês contribuem, sem violência, para
estabelecer o reino da Verdade e da Unidade.

A translação, denominada dimensional, corresponde a isso.

O estabelecimento, em meio ao seu Si, em meio à Alegria e em meio à Paz.

O resto irá se construir, por si mesmo, na sua vida, como na vida da humanidade.

Vocês são auxiliados nisto por novas Vibrações que voltam, agora, para vocês de forma muito mais nítida e clara.

Portanto, continuem mantendo o seu olhar na Vibração do seu Ser.

Gradualmente e à medida que isso for desabrochando, irá literalmente transformar a sua visão e a sua percepção do
que é a Verdade e do que é a Ilusão.

***

Vocês não devem se livrar desta Ilusão combatendo-a.

Ela irá se afastar de vocês, na medida em que vocês aceitarem o Si.Isto não é uma luta.

Isto é uma Revelação, uma revolução na Paz e na Alegria.

Somente aqueles que quiserem resistir, lutar, opor-se ao estabelecimento da Verdade na Unidade, poderão ser
afetados de um modo ou de outro, pela sua própria resistência, gerando então a inexorável ‘Lei da dualidade’ que é

sofrimento.

Mas, isto, compreendam bem que a Luz, compreendam bem que a FONTE, ou que vocês mesmos, não têm
absolutamente nada a ver com isto, e, principalmente, que vocês nada podem fazer.

A única coisa que vocês podem desenvolver cada vez mais é a Consciência do Eu, a Consciência do Amor, da
Verdade e da Honra, e também manifestar, neste mundo de Ilusão que vocês percorrem, o que é a Verdade e o que é

a Alegria.Nada mais há para realizar, e isto deve levar toda a sua vida.

Manifestem o que vocês vivem internamente, o que está dentro de vocês, em meio a esta Ilusão.

Vocês irão se aperceber, adotando a Vibração do Coração, de quem são Vocês, de que, pouco a pouco, o sofrimento,
as zonas de Sombras que aderiram à sua pele e à Vibração, os obstáculos que se ergueram em suas vidas, irão se

dissolver.

Mesmo as crenças mais enraizadas, em meio a esta dualidade, irão se dissolver.

Então, evidentemente, vocês vão querer me responder, para aqueles que não estão suficientemente no Ser interior,
que o sofrimento está onipresente, que os seres sofrem o tempo todo.

E se o sofrimento viesse justamente daí?

E eu lhes garanto que ele só vem daí.

Evidentemente, o Ser engajado em um caminho de dualidade e de sofrimento não tem acesso, pelo menos de
imediato, à Unidade.

Mas vocês estão aí para isto.

Não para convencer.

Não para impor, pois isto seria o jogo da Ilusão, mas, sim, para retornar ao seu Ser interior e irradiar, no cerne desta
ilusão, a Luz que vocês são.Esta é a sua missão.



Este é o único sentido da vida que é seu, agora, e que está vindo.

Não há mais nada a fazer.

Não há mais nada para pensar.

Não há mais nada para construir.

Há apenas que Ser, nesta Vibração, nesta Presença, acompanhados por Seres que já estão em outras Dimensões.

Pois, a partir daquele momento, a Inteligência desta Consciência, a Inteligência do seu Coração, a Inteligência da
Vibração e da Luz irá conduzir as suas vidas para um desabrochar que vocês nunca imaginaram alcançar.

Ao estabelecer esta Verdade no âmago desta manifestação, que é a sua, vocês vão ajudar a estabelecer a justiça e a
Verdade, a estabelecer a Luz e a Vibração.

Esta revolução e esta Revelação estão a caminho.

Agora, nada poderá impedi-la de se manifestar, de se concretizar, de se acelerar, sendo cada vez mais intensa e mais
perceptível e vivida em meio à sua Presença, em meio ao Eu.

***

Muitos seres humanos tendo acesso ao Coração irão descobrir as múltiplas Dimensões, irão entrar em contato com
elas.

A precisão da Vibração do Coração é a sua salvaguarda.Nenhuma Ilusão pode alcançá-los, de forma alguma, em
meio ao Coração.

Vocês, então, tornam-se os Guerreiros da Paz.

Vocês, então, tornam-se a Unidade.

A Luz, a Verdade, a Vibração e a sua Inteligência vêm para libertá-los, com a condição de se entregarem a ela.

Entregando-se a ela, vocês aceitam a liberdade, pois a Luz é liberdade e libertação.

Estas são as poucas palavras que eu queria acrescentar em relação ao trabalho que vocês fizeram, aqui, como em
outros locais, de diferentes maneiras.

Vocês não precisam enrubescer, nem se sentir grandes por isso.Vocês apenas têm que Estar no seu lugar, nesta
Verdade.

E este lugar está correto.

Por que ele é a Verdade.

Vocês nunca podem impor esta Verdade.

Pois aquele que não segue vocês nas suas experiências e nas suas vivências, não pode acessar isto.

Portanto, não julguem.

Contentem-se em estar ainda mais na Verdade do Ser.E isso será o suficiente para mudar tudo, para transformar tudo
e para cumprir tudo.

Eu lhes transmito a minha Paz e lhes dou, agora, a minha Paz, pela Vibração, pela Luz e pelo silêncio.

E lhes digo até logo.

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

1 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ - RAM

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada
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Tradução para o Português: Nicole Contrain
http://integracaoarcanjomikael.blogspot.com.br

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Questão: Miguel disse que não haverá mais 3ª dimensão completamente dissociada da Fonte, mas
que poderá ainda haver dimensões onde não haveria esta noção de bem, de mal, mas associada à

Fonte. Poderia desenvolver?

Bem amada, a partir do momento em que as dimensões estão ligadas à Fonte, não pode mais haver mal.

Há simplesmente jogo Sombra /Luz, o que não é de fato a mesma coisa.

De fato, na 3ª dimensão existem formas de vida, não cortadas da Fonte, e que possuem um corpo de carne,
possuem um corpo físico à base de carbono, assim como aquele que você possui.

Entretanto, nessas dimensões, não há ruptura, não há separação da Fonte. 

Mas, entretanto, a própria existência de cadeias de carbono e de Consciência se exprime através de leis de
eletromagnetismo, mas não cortados da Fonte.

Isso não é de fato a mesma coisa como os mundos Vibratórios em que vocês evoluem, efetivamente, onde a
Sombra e a Luz são assimiladas em mal e bem.

Em última análise e em Unidade, a Sombra não é o mal, a Luz não é o bem.

Trata-se de uma alternância Sombra/Luz, mas a Sombra não pode ser assimilada, em meio aos multiversos e
às multidimensões, ao mal. 

É apenas nesta dimensão que o que vocês chamam de bem/mal foi colocado ao extremo, em meio às ‘forças
eletromagnéticas de atração e de repulsão’. 

O bem sendo, por definição, dilatação, expansão. 

O mal sendo, o oposto, contração, restrição.

Há aí um processo bem lógico. 

Entretanto, é preciso bem compreender que, quando eu digo, eu também, que existiam dimensões de 3ª sem
separação da Fonte, isso não quis dizer que em meio a essas dimensões, o jogo do bem e do mal ocorria. 

Somente existe, naquele momento, o jogo Sombra/Luz. 

Mas a Sombra não é tomada na mesma aceitação que aquela que vocês vivem hoje, ou seja, como princípio
que os afasta e que os obriga a se reencarnar.

Há uma liberdade total, nos mundos de 3ª dimensão unificada, quanto à tomada de corpo, ou quanto à saída

ANAEL - 17 de outubro de 2009
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desse corpo, por exemplo.

Há sim outras diferenças, obviamente. 

Mas, entretanto, nos mundos cortados totalmente da Fonte, vocês foram obrigados a se isolar da sua
Divindade, a deixar, de qualquer modo, a sua Divindade, os seus corpos mais elevados de Vibração, em outros

lugares, para poder penetrar esta matriz.

Entretanto, não é preciso sempre assimilar a Sombra e a Luz ao jogo do bem e do mal. 

A Luz pode também fazer o mal, mesmo na sua dimensão. 

Tudo depende do ‘ponto de vista’, da Consciência que a recebe. 

O exemplo é muito simples.

Imagine, por exemplo, um ser humano que não conhece a Luz e cuja vida é, no entanto, repleta de bem, repleta
de ações, no sentido social, moral, afetivo, emocional, que segue no sentido de uma vida harmoniosa, de uma

vida bem completa, diriam vocês, eu creio. 

Entretanto, esta alma, se ela se encontrar confrontada com um afluxo de Luz extremamente importante vindo de
dimensões superiores, a sua vida irá explodir literalmente, e sua Consciência também.

Compreendam bem que o essencial não é levar, em termos morais ou em termos sociais, uma vida linear ou
uma vida equilibrada. 

Hoje, vocês estão frente a um desafio muito maior do que aquele de elevar as suas Vibrações, de elevar-se em
Vibração. 

A solução apenas se encontra nesse nível. 

Ela não pode estar em uma mudança de paradigma unicamente vindo das suas concepções, ou das suas
ideias, ou das suas crenças.

É um mundo totalmente novo que se abre a vocês, ligado à sua penetração, como muitos de vocês sabem, do
seu sistema Solar no Centro Galáctico, como isso ocorre a cada 26.000 anos. 

Entretanto, essa passagem é hoje muito especial porque ela se acompanha, assim como lhes disse o Arcanjo
Miguel, efetivamente, da destruição total da trama da 3ª dimensão dissociada. 

Nisso, existe algo de fundamentalmente novo para vocês. 

E, entretanto, vocês já viveram as primícias quando da sua inserção nesta realidade.

Alguns de vocês estão aqui desde muito tempo. 

Por muito tempo, eu entendo, milhares de anos. 

Outros estão aí desde ainda mais tempo. 

Desde dezenas de milhares de anos, ou centenas de milhares de anos. 

Outros se juntaram mais recentemente, a fim de participar, de uma maneira ou de outra, deste despertar da
humanidade.

***

Questão: por que sentimos um vazio interior? A que isso corresponde? Como gerir?

O vazio interior pode tomar diferentes significações, segundo as pessoas e segundo as Consciências.

O vazio interior significa um momento de passagem. 

É uma etapa de transição.

O vazio interior precede o pleno. 

Em meio à sua dimensão, assim isso funciona.

Da mesma forma como no decorrer dos Casamentos Celestiais nós atraímos sua atenção e sua Consciência
sobre o fato de viver alguns sons, a fim de chegar ao silêncio interior. 

Do mesmo modo, o vazio interior pode ser a etapa que antecede o pleno interior, ou seja, a ativação
permanente do que vocês chamam de Chacra do Coração e, portanto, o retorno ao Estado de Ser.

Por vezes também, essa sensação de vazio interior pode estar ligada, não a processos energéticos de
evolução, mas por vezes também a sofrimentos que vocês viveram, relativos a aflições, no sentido que vocês

entendem, no nível afetivo, que voltam à memória e se manifestam por essa sensação de vazio.

É preciso, entretanto, aceitar e compreender que nada é vazio nos multiversos e nas multidimensões. 

É apenas a sua própria apropriação desta dimensão e do vivido que fez com que vocês concebessem o vazio



como possível. 

Nada é vazio nos multiversos. 

Tudo é pleno, de diferentes modos.

***

Questão: Se fizemos a escolha de estar aqui e agora, por que viver dificuldades de encarnação?

Vocês fizeram a escolha da sua encarnação. 

Ninguém os obrigou a se reencarnarem.

Entretanto, mesmo saindo da encarnação, vocês permanecem prisioneiros do que é denominado matriz, ou
seja, da ‘lei de ação/reação’.

Mesmo os ensinamentos mais tradicionais e mais antigos, presentes na superfície desta Terra, insistem sobre
o fato de que vocês penetram as rodas de reencarnação até o momento em que o Samsara, ou seja, em que a

Ilusão, a Maya, cessar, a partir do momento em que vocês tiverem encontrado a Unidade.

É preciso bem compreender que a partir do momento em que vocês foram presos nesta matriz (o que foi
retomado em inúmeros mitos, como sendo a queda; de fato, vocês não tiveram a queda, vocês foram levados
a cair, o que não é de fato a mesma coisa), não há responsabilidade, nesse nível, senão apenas aquela que

quiseram fazê-los endossar, literalmente.Vocês não têm pecado, assim como lhes fizeram crer. 

O pecado vem, sim, daquele que vocês chamam de Deus ou Diabo, que criou esta dimensão dissociada, além
das injunções da Fonte e com a ajuda de um Arcanjo bem específico, em um dado momento.

Mas se isso lhes parecer, hoje, difícil de compreender ou de aceitar, coloque isso de lado, em um canto da sua
mente.

Entretanto, é preciso compreender que a partir do momento em que vocês estão presos nesta matriz, vocês
não têm, literalmente, qualquer meio de sair, senão trabalhar sobre o seu Ser interior.

Mas se vocês olharem o número de encarnações tomadas nesse mundo, quantos seres chegaram a esta
liberação? 

Muito poucos. 

Então, vão dizer: «sim, é um caminho de acesso, um caminho difícil, no qual é preciso trabalhar em si para
esperar encontrar a liberação».

Tentem olhar ao redor de vocês: quantos Seres trabalharam neles e quantos Seres atingiram esta liberação? 

A liberação real, eu não falo de uma forma moderada ou limitada do que chamariam, alguns, de Samadhi. 

Eu falo da liberação total, aquela que os faz sair da prisão da matriz. 

Isso é muito raro.

E para isso é possível, no período inicial ou no período final do ciclo de 50.000 anos, liberarem-se, se vocês o
aceitarem, desta matriz. 

Mas são vocês mesmos que fazem o trabalho.

Nós propomos uma revolução e uma resolução e uma ressonância da Luz.

São vocês que aceitam isso ou não.

Então, quando vocês dizem que estão livres de se reencarnarem, sim, vocês estão livres de permanecer nos
limbos intermediários, sempre prisioneiros desta matriz ou de acessar uma vida específica, a fim de progredir. 

Porque, entretanto, mesmo no nível do ‘sistema de controle humano’, ou seja, do sistema corpo/alma/espírito,
tal como foi criado por Deus e pelos Arcontes, vocês têm a possibilidade de evoluir, mas, entretanto,

permanecendo prisioneiros nesse sistema, a fim de alimentá-lo.Nesse sistema, vocês têm total liberdade,
mas vocês não podem sair do sistema.

O que nós lhes propomos, hoje, é justamente se liberarem dessa matriz. 

Então, há liberdade se vocês a aceitarem.

Entretanto, creiam que, se vocês estão nesse corpo, neste instante, e neste momento, é porque vocês
escolheram. 

Mas, entretanto, mesmo se vocês nele não estivessem, estaria em outro. 

Mas vocês não tinham senão uma escolha entre aqui ou outro lugar. 

Mas, certamente, não além.

***



Questão: qual limiar deve ser atingido para permitir a reversão do conjunto do planeta?

Bem amada, o limiar não é tanto uma quantidade de humanos, senão uma quantidade de Vibração, expressa
como aspiração à liberação, aspiração à Luz Vibral Autêntica que vem para vocês.

Progressivamente e à medida que um número mais importante, ou que uma intensidade mais importante,
mesmo com o mesmo número de Seres Humanos, tiver aspiração por esta Luz e por esta liberação,

progressivamente e nessa medida, a liberação irá se tornar mais fácil.

Assim como sabem, nós tivemos alguns problemas, ligados à sua própria estrutura e a algumas modificações
desconhecidas até mesmo pelos geneticistas mais elevados, os quais ocorreram e surgiram no seu DNA. 

Nós compensamos isso.

Obviamente, as forças da Sombra que foram dissolvidas e desfeitas, literalmente, no nível do Sol, tentam,
entretanto, nesta Humanidade (por intermédio dos seus servidores ou empregados, se preferirem), a todo

custo, manter esta Ilusão. 

Esta Ilusão é mantida pelo poder, pelo medo. 

O poder e o medo são os dois elementos motores que os mantém nesta Ilusão.

Compreendam bem que, quanto mais tivermos Seres humanos ou quanto mais tivermos Vibrações de Alegria,
de elevação e de transformação, mais rápido irá ocorrer a transformação e na doçura. 

Então, isso não depende de nós.

Isso depende de um relógio cósmico, certamente, que está quase chegando a uma data limite. 

Mas vocês ainda têm tempo, quanto mais esse tempo for curto, melhor será para vocês, para a sua liberação.

Entretanto, compreendam bem que não é unicamente uma questão de aritmética e de número de pessoas,
mas, bem mais, de uma intensidade Vibrante generalizada sobre este planeta.

***

Questão: pessoas não informadas, e em particular, as crianças, podem sentir essas Vibrações, ou
em todo caso fazer parte desse movimento liberatório?

Não tenham qualquer inquietação com aqueles a quem chamam de crianças.

Aqueles que estão presentes, nesse momento, nesta densidade, com uma idade que vocês denominam,
criança, são frequentemente seres muito mais evoluídos e muito mais afirmados na Luz e na Vibração.

Não haverá para eles qualquer dificuldade de viver esta transformação porque eles não têm ainda crenças
estruturadas neles. 

Essas crianças estão livres. 

É por isso que algumas forças tentaram introduzir, no seu DNA, diferentes perturbações para limitar a sua
expansão de Consciência. 

Mas absolutamente nada, hoje, agora, pode se opor a esta expansão considerável de Consciência que deve
fazê-los reencontrar o seu Estado de Ser, a sua Divindade, assim como vocês poderiam chamá-la. 

Então, não há o que se preocupar com as crianças.

Não há o que se preocupar, também, com os Seres humanos que não percebem e não sentem esta Vibração. 

Ela está chegando, entretanto.

Como o Arcanjo Miguel disse, haverá várias ondas. 

As ondas são sucessivas. 

E lembrem-se das palavras de Cristo: «os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros».

Não há qualquer inquietação a ter, porque a inquietação induz ao medo. 

O medo induz à contração e a contração os afasta da Alegria.

***

Questão: qual é o melhor ensinamento a dar às crianças?

O mais belo dos ensinamentos, bem amado, é o ensinamento da liberdade, o ensinamento da ética e
da responsabilidade. 



Isso não passa nem pelas religiões, nem mesmo pelo Arcanjo Miguel. 

Isso passa pelo reconhecimento de Si como Ser divino, como Ser soberano e como Ser autônomo.

As crianças têm acesso espontaneamente a esta dimensão. 

Não é, portanto, questão de prepará-las a algo que corresponde, agora, ao que elas são, mas sim de afirmá-los
nesta Verdade.

Obviamente, o sistema educativo sendo o que é, vocês têm certo número de normas a respeitar. 

Mas tentem, tanto quanto puderem, não fechá-los em sistemas que vocês chamam de religiosos. 

Vocês devem compreender que todas as Revelações, quaisquer que sejam, de início, estavam todas
corretas. 

Entretanto, elas foram todas transformadas pelo poder humano e pela avidez e pela vontade do poder de
alguns.

Todas elas, sem exceção.

Não existe qualquer religião que não tenha falhado. 

Não existe qualquer sistema que não tenha falhado. 

O único sistema que jamais irá falhar, são Vocês mesmos e o seu Ser interior.

É isto que vocês devem reencontrar. 

Então, isso se encontra no interior.

Ensine uma criança a meditar. 

Ensine uma criança a viver sua dimensão interior. 

Isso é o mais importante e não, hoje, prepará-la para certas coisas exteriores.

***

Questão: o que fazer, contudo, quando uma criança hoje, de oito ou nove anos, é assaltada por
«entidades» que a colocam em sofrimento?

Bem amada, uma criança, até 14 anos, na sua densidade, não tem história própria. 

Uma Criança endossa, literalmente, a energia, a Consciência, o Carma (o que vocês denominam, como
quiserem) dos pais. 

Assim, não é a criança que precisa ser liberada, mas, sim, os seus pais, das suas crenças. 

Isso pode ser duro de aceitar porque os pais podem por vezes ter uma atitude justa e observar como
expectador algo que lhes pareça tão particular, como uma grave doença.

Mas, entretanto, a origem jamais está em meio à entidade. 

A entidade criança que chega em um ambiente, vai receber certo número de Vibrações, certo número de
Consciências, certo número de funcionalidades, inscritas no seu DNA, nos cromossomos e na memória dos

pais. 

É essa memória dos pais que afetou a criança(filho). 

Isso não é da criança.

***

Questão: se fazemos todos os trabalhos preconizados para elevar a nossa taxa vibratória, mas,
paralelamente a isso, vivemos ainda o medo, a elevação vibratória acontece apesar de tudo?

Na sua densidade, vocês passam por períodos de elevação e por períodos de queda. 

Isso é inevitável, em função da sua condição dita humana. 

Entretanto, os momentos em que vocês devem viver a Vibração, progressivamente e à medida que eles
ganharem importância, intensidade e duração, irão permitir aos fenômenos que vocês denominam medo e a

outros estados emocionais contrários à Vibração, se afastarem de vocês, progressiva ou brutalmente.

Entretanto, é preciso bem compreender e aceitar que quanto mais vocês vibrarem e quanto mais viverem na
Vibração da Alegria e na Vibração da Luz Vibrante, mais vocês irão se afastar das zonas sombrias que

constituíram as suas vidas, para alguns de vocês, desde muito tempo.Isto é um aprendizado, um aprendizado
muito acelerado. 

Entretanto, obviamente, a estrutura da sua sociedade faz tudo para impedi-los de encontrar isso. 



Através de uma série de constrangimentos, através de uma série de medos que foram instalados em vocês,
desde mesmo a criação desse mundo e que se manifestam através da arquitetura sofisticada da sua

sociedade: medo do desemprego, medo da doença, medo da morte, medo disso, medo de perder um filho... 

Tudo é pretexto para o medo. 

E tudo é pretexto para encontrar cenários ou seguranças que vão suprimir esses medos, de maneira artificial.

A única maneira de suprimir o medo, em Si, é viver a Vibração interior. 

Isso se estabelece progressivamente e, o dia em que vocês chegarem realmente a viver nesta estabilidade do
Coração aberto e vibrante, o medo irá se afastar de vocês, definitivamente, seja o que for que lhes aconteça. 

O medo nada pode contra a Vibração do Coração. 

Absolutamente nada.

***

Questão: como as Efusões de Luz fazem reagir a Sombra, o poder?

A Sombra, assim como a denominam (de fato, a palavra poder é muito mais adequada, porque a Sombra é
poder e o poder é Sombra), o poder sobre o outro é a origem de todos os seus conflitos e de todas as suas

misérias, no sentido em que vocês entendem isso.

A Sombra pode se servir da Luz Unitária? 

Absolutamente não.

Ela não pode reagir senão criando o medo. 

Isso foi criado de diferentes modos e, entretanto, compreendam bem que aqueles que estão no poder e que
quiseram causar medo em vocês, não compreendem grande coisa, obviamente.

Eles quiseram destruir a economia. 

Eles ali chegaram porque isso é baseado no poder e deve, de todo modo, se destruir. 

E o que aconteceu? 

Os Seres humanos não tiveram medo. 

Então, o que eles fazem? 

Tentam instaurar um Estado de medo com relação a doenças extremamente graves que não existiam senão na
imaginação deles. 

E, entretanto, o Ser Humano não tem medo.

Então, compreendam bem que eles procuram meios de criar o medo. 

A matriz, assim como foi denominada, é um princípio de medo e de confinamento. 

Assim, vocês irão descobrir, pouco a pouco, que vocês não estão confinados.

Vocês irão descobrir, pouco a pouco, o ilimitado. 

Vocês saem das suas limitações, cada um a seu ritmo, cada um a seu modo e na sua velocidade. 

Então, ao descobrir isso, vocês participam do aumento da liberação.

É preciso bem compreender que o medo tem ainda mais medo. 

E, portanto, aqueles que estão na Sombra e no poder têm cada vez mais medo de perder o seu poder e irão
procurar, de maneira ainda mais forte, gerar este medo e a sua submissão.

Então, não é questão de lutar ou de se opor ao que gera o medo porque vocês irão alimentá-lo, de um modo
ou de outro. 

É preciso se acalmar, no sentido em que não devem reagir, mas para agir no seu Ser interior. 

Acalmar-se, e agir no Interior, é, realmente, o que lhes é solicitado.

Persistindo e permanecendo na Vibração da sua Essência e do seu Coração, o mundo irá se desfazer sozinho,
sem esforço.

***

Questão: o que é «a Luz Vibral» e também «o espaço sagrado do Coração»?

A Luz Vibral, primeiramente, bem amada: por que essas duas palavras estão juntas? 

Porque muitos Seres humanos falam de Luz. 



Por exemplo, fechando os olhos, vê-se a luz. 

Isso é Luz? 

Ou isso é Ilusão? 

A luz do Sol, também, que vocês veem, ela é real ou é falsa? 

Ainda que ela seja definida por alguns componentes ligados a partículas, a Radiações e a influências
específicas, isso não é a Verdade. 

Isto está curvado, literalmente, no nível do seu espaço/tempo.

Então, o que chamamos de Luz Vibral é uma Luz que não vem desta dimensão.

Ela vem de uma dimensão superior, quando ela chega nesse mundo, ela se expressa por uma Vibração.

Pode haver Luz e Vibração sem percepção de luz, com os olhos abertos ou fechados. 

O que eu quero dizer com isso, e o que queremos dizer com isso é que, antes de tudo,a Luz é Vibração. 

Uma Vibração que percorre uma escala e uma gama extremamente expandidas, o objetivo sendo o de revelar,
em Vocês, o que foi chamado, pelo Arcanjo Miguel, de Fogo do Amor.

A Luz essencial, a Luz Autêntica, a Luz Vibral é um Fogo. 

Um fogo que não os consome. 

Perguntem-se porque, mesmo na religião católica, quiseram fazê-los assimilar o Fogo ao inferno. 

E, no entanto, os místicos que viveram esta transmissão do Fogo e este Despertar no Fogo, pelo Arcanjo
Miguel, ou pelos Serafim, descreveram esta iniciação sobre o Fogo, retomada pelas sociedades ditas

tradicionais, como as marchas sobre o Fogo ou as provas do Fogo.

O Fogo é o elemento purificador, ele é o elemento motor que os leva à sua Divindade. 

Ele queima, literalmente, o que não é da Luz.

Então, a Luz é Vibral e Fogo. 

Ela é Vibração.
Agora, a luz que vocês podem perceber, mais frequentemente, é apenas um reflexo da Luz, tanto que não é

Vibração.

Ao contrário, se vocês perceberem uma Luz, de olhos abertos ou fechados, qualquer que seja a cor desta Luz,
e se ela estiver acompanhada de Vibração, então, vocês estão em um dos componentes da Luz Vibral.

O que é chamado de espaço sagrado do Coração é um espaço, no interior do seu Ser, que, quando se ativa,
lhes confere a Alegria, o que é chamado, nas tradições orientais, de Samadhi. 

Mas não existe um Samadhi, existem sete Samadhi diferentes, de um grau mais leve a um grau mais
profundo. 

O conjunto desses Samadhi os leva a experimentar a Alegria. 

Na Alegria, assim como lhes disse, não existe mais medo.

Agora, estar no Coração não é uma visão da mente. 

É uma Vibração que se estabelece no peito, uma Consciência que se estabelece no peito. No
primeiro Samadhi, a Vibração vai e vem. 

Ela lhes permite perceber, sentir a Vibração no nível do que chamam de Chacra do Coração. 

E então, em estados mais etéreos, as Vibrações se instalam no Coração e se tornam permanentes, levando-os
a viver um estado de plenitude e um estado de Luz Vibral muito invasiva. 

Nesse momento vocês chegam ao penúltimo Samadhi.

O Samadhi principal, chamado na tradição oriental, de Maha Samadhi, não está ainda acessível para vocês. 

É aquele que irá lhes permitir, quando chegar a hora, passar na imortalidade, não desse corpo, certamente,
mas da Consciência, assim como manifestaram alguns Santos, em que o corpo se torna incorruptível, em que
o corpo desaparece, literalmente, porque é levado ao Céu, assim como foi descrito por Enoque, por Elias ou

ainda por Cristo.

***

Questão: você disse recentemente que convém não enviar a Luz, mas recebê-la e deixá-la irradiar.



Como fazer então quando estamos no contexto de cuidados?

Esse contexto evolui de modo muito natural.

Se você olhar em torno de você, todas as pessoas que são terapeutas, de uma maneira ou de outra, e que
trabalham nos domínios que vocês chamam, a não muito tempo, de alternativos, você irá observar que essas

pessoas quase não têm mais pessoas para cuidar. 

Por quê? 

Porque as pessoas que estavam interessadas nisso encontraram a sua própria Luz, não têm mais necessidade
de Luz exterior.

Ao contrário, olhe os consultórios daqueles que vocês denominam os psiquiatras, aqueles que fazem terapias
ditas convencionais, na sua Humanidade. 

Eles transbordam de clientes, transbordam de pacientes, porque eles são confrontados com pessoas que não
sabem mais como fazer com relação a esse afluxo desta Luz, com relação ao medo e com relação às

contradições que vivem no interior.

Entretanto, como foi dito, não era necessário enviar voluntariamente a Luz, basta-lhes Ser. 

Ser é uma irradiação de Luz e não por uma vontade. 

É uma mudança de paradigma, aí também, extremamente importante.

Em muitos ensinamentos foi dito, em tempos passados, para enviar a Luz sob a forma de oração ou sob a
forma de intenção, sobre uma pessoa ou sobre outro.

O mais importante é Ser si mesmo esta Luz. 

Se vocês forem vocês mesmos esta Luz, a irradiação se faz natural e espontaneamente e essa irradiação da
Luz não pode ser transformada, de uma maneira ou de outra, por outra vontade.

Há portanto, efetivamente, também, nesse nível, uma mudança de paradigma importante que deve lhes permitir
passar de uma ‘vontade de Luz’ ao ‘abandono à Luz’, assim como já defini muito longamente.O abandono à Luz

permite irradiar a Luz, semear a Luz, mas sem qualquer ato de vontade e sem qualquer poder. 

Simplesmente sendo e assumindo um estado de ser.

***

Questão: procurar a Unidade equivale a procurar esse estado vibratório no Coração?

Bem amada, a Unidade sempre esteve aí. 

Ela jamais pôde se revelar porque vocês estavam forçado em uma Ilusão. 

Hoje, esta Ilusão se ergue e se remove. 

Assim, portanto, vocês vão redescobrir a Unidade. 

A Unidade é efetivamente a Presença. 

Na Presença, não há mais manifestação dual. Isso irá lhes permitir viver nesta densidade ainda algum tempo,
mesmo sendo portadores da nova Vibração e do novo Estado de Consciência.

É nesse sentido que Miguel os chamou de Transmissores da Luz e, agora, de Semeadores da Luz. 

Isso quer dizer que vocês devem afirmar a sua Presença na sua Vibração do Coração.

A Vibração do Coração é a garantia da sua Unidade. Vocês não podem sentir uma Vibração sobre o Chacra do
Coração sem estarem na Unidade. 

E, reciprocamente, se vocês penetrarem na Unidade, a Vibração do Coração se ativa. 

Há, portanto, aí, um aspecto de Luz Vibral e não uma visão da mente, ou uma ideia, ou um humor, mas, sim, um
estado vibratório.

***

Questão: os «tempos reduzidos» que Miguel fala corresponde a qual escala de tempo terrestre? E
quais serão as reviravoltas exteriores?

É preciso bem compreender que a partir do momento em que vocês viverem a Vibração interior do seu
Coração, o espaço sagrado do Coração, a partir do momento em que vocês entrarem na Unidade, o que

acontece nesse momento?

O exterior não existe mais. Simplesmente.



Os Seres que encontraram a Unidade, nas diferentes tradições, os diferentes místicos tiveram uma ação sobre
o mundo exterior porque esse mundo exterior existia.

Entretanto, compreendam bem que o que vocês são levados a viver, hoje, corresponde a um número muito
mais importante de Seres Humanos.

A partir do momento em que um número de Seres Humanos voltar a sua consciência para o interior e viver, de
maneira definitiva, este estado de Estado de Ser, esse mundo simplesmente deixará de existir.

O outro problema é conceber as reviravoltas exteriores em termos de destruição. 

Miguel foi muito prudente quando interveio este ano. 

Ele falou de desconstrução. 

A desconstrução é a desconstrução da Ilusão, de tudo o que os mantém nesta Ilusão. 

Em primeiro lugar vem, obviamente, o poder, o medo, e, em seguida, obviamente, alguns laços que vocês
construíram, alguns de vocês, com muita alegria, mas que, entretanto, os impedem de acessar a verdadeira

Alegria.

Então, as reviravoltas exteriores não serão estritamente nada. 

Progressivamente e à medida que as reviravoltas exteriores aparecerem, de maneira concreta, concretamente,
vocês irão se voltar cada vez mais para o seu Coração.

Por exemplo, um exemplo muito simples: muitos Seres Humanos, desde o início deste ano, sabem que a
humanidade se dirige para um final econômico programado e desejado pela Luz e, paradoxalmente, também,

pela Sombra, mas não pelos mesmos objetivos.

A Sombra espera escravizá-los, através do desaparecimento do sistema econômico e do controle total da
economia.

A Luz espera liberá-los, ela, pelo mesmo processo de liberação da economia. 

O que vai acontecer?

Apoiem-se nas tradições orientais, e bem além, em algumas tradições xamânicas e nos povos indígenas que
diziam, e que dizem sempre, que a partir do momento em que vocês criam, entre o que vocês fabricam com as
suas mãos e o que vocês querem vender a alguém, um intermediário, vocês perdem o seu poder e delegam o

seu poder. 

Assim é a grande lição da humanidade em relação mesmo em meio a esta dimensão, em relação às energias
do dinheiro.

Vocês têm o seu dinheiro? 

Vocês têm o seu próprio poder sobre o seu dinheiro?

Vocês irão descobrir muito em breve que não. 

Absolutamente não. 

E que, quando vocês perderem esse falso poder, vocês irão descobrir a Liberdade.

***

Questão: por que não vivemos os acontecimentos luminosos ou cósmicos que foram anunciados
nas datas de 15 de agosto, 29 de setembro ...?

Bem amado, esses eventos ocorreram na hora e no momento ditos.

A cada vez que o Arcanjo Miguel anunciou certo número de Radiações devendo chegar sobre o planeta, a fim
de liberar o seu DNA, isso ocorreu de maneira exata e na hora dita. 

Entretanto, não espere encontrar, na sua mídia, este anúncio, obviamente.

Agora, a cada vez que anunciarmos algo, isso será verificável, não pela sua mídia, mas, em Vocês, antes de
tudo, pela Vibração.

Mas também, quando falamos de sinais celestes, saiba que muitos seres humanos, centenas de milhões (e
aqui falamos mesmo de continentes inteiros, que vocês não conhecem, como a China) viram o que vocês

chamam de Luzes e de fenômenos celestes, durante este verão. 

Entretanto, vocês ouviram falar? Nunca.

Vocês jamais irão ouvir falar, mesmo no momento em que certo número de coisas bem físicas for intervir na
sua densidade. 

Vocês jamais estarão a par porque o objetivo das forças da Sombra ou dos «maus rapazes», como os
chamamos, é, sobretudo, que a sua Consciência jamais se coloque no Céu e continue a olhar o solo. 



Em todos os sentidos do termo.

***

Questão: há uma relação entre as intervenções de Miguel e os tremores da Terra?

Sim. 

Com isso, mas também com fenômenos celestes e também com o que vocês chamam, em inglês, os «crop
circles». 

Assim como eu disse àquele que eu guardo, a cada vez que o Arcanjo Miguel interveio em uma das etapas dos
Casamentos Celestes, a cada vez, apareceu um círculo em plantações que correspondia completamente ao

que ia ser despertado naquele momento (*).

Quando o Arcanjo Miguel diz que haverá, a tal momento do dia, tal Radiação ionizante, obviamente, esta
Radiação ionizante chega na hora certa, no momento anunciado. 

Miguel falou seguidamente da honra e da probidade. 

Não é porque vocês não estão a par, que isso não existe. 

Procurem e irão encontrá-lo.

***

Questão: como atingir melhor o soltar nesse momento?

O soltar é uma primeira etapa, mas não é o objetivo.

Assim como eu disse, inúmeras vezes, o soltar deve levar ao abandono.

O que é o abandono? 

O abandono não é uma derrota. 

O abandono é uma confiança e um ato de confiança total na Inteligência da Luz.

A Luz está se difundindo, desde já vários anos, sobre o seu sistema solar. 

As primeiras Radiações do Espírito Santo remontam de 1984. 

Isso não data de hoje. 

Simplesmente, a intensidade é sempre maior e, desde os Casamentos Celestes, há uma tripla Radiação.

E, a partir de hoje, há a Radiância, a mais, do Arcanjo Uriel, que virá regularmente a cada mês.

Há, literalmente, bombardeamentos energéticos cada vez mais intensos que irradiamos, nós também, nesse
sistema solar, ajustando da melhor forma as reações que observamos sobre o planeta: ajustamos as

intensidades e as localizações das suas Radiações, quando podemos.

Então, o soltar: obviamente, hoje, a Vibração deve levá-los a soltar. 

O soltar significa abandonar todas as crenças, abandonar todos os papéis sociais. 

Isso não quer dizer colocar-se em uma montanha. 

Isso não quer dizer isolar-se. 

Isso não quer dizer cortar-se do mundo. 

Mas, bem ao contrário, aproximar-se do mundo, não tal como vocês acreditam, no que os fizeram crer, mas tal
como ele é, na realidade e na Verdade.

De fato, isso é muito simples: tudo o que você procurar da leveza, tudo o que você procurar da Alegria, tudo o
que for ao sentido da Fluidez deve ser aceito como facilitador e indo no sentido do soltar.

Por outro lado, tudo o que é obstáculo, tudo o que é resistência, tudo o que é difícil, é hoje contrário ao soltar. 

O soltar é seguir no sentido das linhas de menor resistência, das linhas em que não há mais resistência, no
conjunto das suas vidas e nos diferentes setores da vida de vocês.

É uma primeira etapa. 

Como vocês observaram, muitos seres humanos, desde mais de um ano, vivem mudanças desejadas ou
impostas, por vezes, vividas, no momento, como dramáticas, como difíceis de viver, difíceis de assumir. 

Mas no final, e em última análise, segue-se sempre uma forma de liberação sob uma forma ou outra.

A Inteligência da Luz é tal que, se vocês confiarem nela e se vocês a deixarem dirigir a sua vida - o que não



quer dizer, em suas expressões humanas, ser um legume, mas, bem mais, ir no sentido das linhas de menor
resistência, construindo, progressivamente, dias de confiança - , vocês vão descobrir que a evidência da Luz e

da Inteligência da Luz facilita-lhes a vida e os leva, de maneira certa, para a Alegria.Progressivamente e à
medida que vocês sentirem algo os aproximando da alegria, isso deve colocá-los no abandono cada vez

maior. 

Entretanto, obviamente, para chegar a isso, há por vezes algumas mudanças e alguns lutos a passar. 

Então, se isso acontecer de maneira fulgurante na sua Vida, se lhes parecer imposto com grande força, vão, aí
também, para as linhas de menor resistência.

Certamente, nós podemos compreender que perder o que vocês denominam companheiro, um teto, um
emprego, ou outra coisa, pode ser, a princípio, extremamente difícil de aceitar, sobretudo quando vocês se

abriram para a sua liberação. 

Então, justamente, é preciso colocarem-se a questão que o que lhes acontece, nesta liberação e nesta
abertura que vocês construíram, vai necessariamente e talvez, em Verdade, e totalmente em Verdade, no

sentido da sua liberação, mesmo se isso provocar em vocês emoção, medo, tristeza ou outra coisa.

Nada há de inócuo no mundo no qual vocês vivem, atualmente. 

Tudo é encadeamento, cada vez mais rápido, de ação e reação. 

Vocês irão viver, literalmente, uma aceleração do tempo. 

Muitas coisas vão se acelerar em todos os sentidos do termo. 

Vocês estão agora nessas reviravoltas e vocês são os que fazem as reviravoltas.

É isso também que é preciso aceitar. 

A reviravolta não é exterior a vocês. 

É, antes de tudo, interior. 

Uma vez que esse mundo é Ilusão, o que vocês observam com os seus olhos é apenas a concretização, de
maneira efêmera, do que vivem no interior. 

O interior é a sua totalidade. 

As estrelas, os Arcanjos, Nós, estamos presentes no seu interior. 

Vocês devem retornar também nesse nível aí.

***

Questão: por que muitas pessoas, hoje, estão fatigadas, sentindo-se na partida?

Bem amada, os Seres humanos vivem hoje uma série de restrições, ao mesmo tempo ligadas à transformação
e à ausência de transformação. 

Essas restrições se expressam de diferentes maneiras. 

A fadiga pode ser uma delas.

Mas existem também muitos Seres Humanos que experimentam uma sensação de excesso de energia,
podendo, isso também, levar à fadiga.

A transformação induz a uma modificação dos seus hábitos, em todos os níveis. 

Assim como eu disse, aliás, convém também ajustar da melhor forma o seu sistema alimentar e o seu sistema
de hidratação, a fim de acompanhar o sentido da modificação.

No que se refere à segunda questão, agora, o sentimento de partir: sim, todos vocês estão no ponto de partir. 

Para um lugar muito mais luminoso, para a sua Verdade e a sua Eternidade.

Alguns a captam com uma acuidade muito maior. 

Alguns a captam com angústia, aqueles que não estão nesta dimensão. 

Mas, a humanidade no seu conjunto, o Sistema Solar no seu conjunto, espera algo e sabe que algo está aí. 

Esse algo, todos vocês sabem disso, está a caminho, inconscientemente ou mais ou menos conscientemente
e alguns com muita acuidade, dá essa sensação de partida iminente.

Isso é agora, efetivamente. 

Não esqueçam que o seu espaço/tempo, que vocês experimentam como real, está ligado a uma curvatura do
espaço/tempo e a um eletromagnetismo específico que foi introduzido. 

O espaço/tempo se desdobra, se desenrola. 

O tempo não é mais linear.



Vocês irão descobrir que várias realidades podem se sobrepor: a sua realidade do corpo de personalidade, a
sua realidade do corpo de Estado de Ser. 

Vocês estão, literalmente, precisamente entre dois mundos. 

E, por vezes, isso pode ser desconfortável porque isso deve levá-los, em última análise e finalmente, a fazer a
última escolha, aquela que lhes convém e aquela que está em relação com a sua concepção do que é a

liberdade e a Luz.

Então, sim, este período pode apresentar momentos difíceis, mas também momentos de grande Alegria. 

E lembrem-se também de que vocês têm a possibilidade, trabalhando sobre o coração, simplesmente se
recentrando no seu coração (por meio de alguns exercícios que foram dados, em diferentes momentos, por

diferentes interventores), de realmente se recentrar e na linha de menor resistência.

Obviamente, os medos os assaltam já que vocês foram construídos pelo medo.

Todo Ser Humano, sem exceção, experimentou, de uma maneira ou de outra, o medo. 

O medo é parte integrante da sua vida. 

Mas a Luz também, agora. 

Então, cabe a vocês fazerem a escolha e a vocês se dirigirem para o que lhes dá leveza, Alegria e Unidade.

***

Questão: poderia nos falar dos círculos nas plantações (“crop circles”)?

Isso seria extremamente longo. 

Os círculos nas plantações são criados por Inteligências Extraterrestres, obviamente. 

A maior parte deles são criados por povos de outras dimensões, não eles mesmos, em pessoa, mas enviando
sistemas de Luz extremamente sofisticados, desde mais de 30 anos. 

Eles anunciam, agora, as transformações da sua Humanidade. 

Eles atraem sua atenção sobre construções não lineares ou geométricas. 

Eles atraem sua atenção e mobilizam, literalmente, a sua Consciência e os atraem para fenômenos vibratórios
cada vez mais elevados, como foi o caso este ano.

É preciso bem compreender também que existem círculos de colheita criados pela mão do homem. 

E também outros criados pelas forças que eu chamei de «maus rapazes».

Mas a maior parte desses fenômenos luminosos, reais e Autênticos, ocorrem em uma região extremamente
precisa da Inglaterra em relação com Stonehenge que é um lugar muito importante.

Então, os círculos de colheita têm uma função vibratória, eles têm uma função de Despertar. 

Aí está o que eu posso dizer.

Cada um é diferente, mas é construído, sempre, sobre a mesma lógica linear e de expansão da Consciência.

Eles sempre encenam elementos ligados às suas tradições, mas também aos planetas e ao Sistema Solar. 

Eles expõem energias específicas.

O último círculo de colheita remonta de 15 de agosto. 

Não haverá mais, porque o conjunto da missão, do que deveria ser cumprido, foi realizado. 

Vocês estão agora na hora da Revelação e na hora da atualização desta Revelação. 

Não há, portanto, mais necessidade de lhes encaminhar mensagens sob esta forma.

Certamente, outros círculos de colheita irão aparecer. 

Mas eles não serão criados por aqueles que foram encarregados, como eles têm sido, até agora, de criar esta
dimensão em meio à sua dimensão. 

O conjunto de mensagens foi entregue. 

Resta-lhes agora viver o que foi entregue. 

Em Consciência e no seu mundo. 
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Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Mestres da Luz, eu venho, fiel ao encontro com vocês, sempre mais numerosos a seguir o que nós lhes
propomos, a fim de que vocês, e vocês sozinhos, reencontrem a sua Unidade, a sua soberania, e a Alegria indizível
da reconexão ao que vocês são, além da ilusão desta matriz que se desconstrói cada vez mais rápido, sob os seus

olhos.
Bem amados Mestres da Luz, eu lhes apresento as minhas homenagens, os meus respeitos, e os agradecimentos do
conjunto do Conclave Arcangélico pelo trabalho e pela Vibração que vocês elevaram em um nível que permite, hoje,

revelar à sua Consciência um trabalho particular que será feito, assim como eu disse, pela minha Presença neste dia,
pela minha Radiância específica, e pela Radiância específica d’A FONTE, mas também pela Presença do Arcanjo

URIEL, Arcanjo em relação com a última Revelação da sua Consciência em meio a esta dualidade que é, justamente,
o retorno à Unidade.

MIGUEL 1/3 – 17 de outubro de 2009 – 1ª Etapa
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URIEL é o Anjo da Presença e aquele que, nos tempos imemoriais, gravou (em meio à estrutura física das
Consciências se encarnando e perdendo a sua dimensão Divina por esta dissociação), em cada um de vocês, a

capacidade para vibrar e para ressoar, em meio mesmo à consciência ordinária, a consciência da Presença.
Presença a si mesmo, Presença, em meio a esta personalidade, da Vibração do Estado de Ser, da Vibração da

Unidade.
A cada dia 17 e a cada mês, durante o conjunto desta jornada em que nós temos encontro, nós iremos acolher, em

meio à nossa reunião e independentemente mesmo das Radiâncias Arcangélicas, a Presença e a Radiação
específicas do Arcanjo URIEL, Anjo da Presença chamado de Pomba.

Como vocês sabem, nós iremos realizar sete graus vibratórios durante sete meses.

***

A cada dia 17 de cada mês, nós teremos encontro às 12h00, a fim de insuflar em vocês a Vibração que irá permitir
reconhecê-los e reconectá-los à sua Essência final, ao seu Estado de Ser, em meio mesmo a esta densidade e além

mesmo do acesso da Consciência ao Estado de Ser.
Dessa maneira, então, o Arcanjo URIEL, Anjo da Presença, em vista das Vibrações emitidas pelos habitantes desta

Terra, decidiu, de comum acordo com nós mesmos, o Conclave, com A FONTE, com a Divina MARIA, e em
concordância com os 24 Anciãos, propor-lhes esta reconexão, se vocês o desejarem, a fim de ajudá-los a avançar

sempre mais, na Vibração, para a sua Verdade, para a Verdade da sua Semente de Estrelas.
Naturalmente, em meio à sua dimensão, vários elementos tentam resistir e empregam forças de resistência para o

estabelecimento da Luz, de uma maneira ou de outra.
Alguns falam de ilusão, outros irão falar de entidades querendo confiná-los, ao passo que o nosso objetivo é revelá-
los a vocês mesmos, a fim de que vocês escapem, de maneira definitiva, às leis de ação / reação tendo curso nesta

densidade, e criadas, não por nós, mas por outras forças que se opõem à sua liberdade.
Hoje, nós queremos, nós almejamos e nós desejamos a liberdade e a liberação de vocês.

Portanto, a Radiação da Presença, a Radiação do Arcanjo URIEL, acoplada à Presença que é a minha e aquela d’A
FONTE, irá lhes permitir ajustá-los e alinhá-los, durante esta jornada, com a Vibração e a Consciência do Estado de

Ser, em meio mesmo ao seu corpo de personalidade e em meio mesmo a esta jornada.

***

Esta Revelação, porque é uma, deve levá-los a aceitar, em última análise, o que vocês são, e não a ilusão que vocês
acreditam ser.

Nós lhes fornecemos, A FONTE, eu mesmo e o Arcanjo URIEL, a Vibração da Liberação, a Vibração da Liberdade, do
Estado de Ser e da sua Verdade.

Nós escolhemos, nós Arcanjos, este dia e não outro, a fim de fazê-los sentir e experimentar a variação da
Consciência e da energia vibrante, em relação com o nosso trabalho para vocês, a fim de lhes dar, em vocês, a

clareza necessária do que é a Luz e do que ela não é.
Acolhamos, juntos, o Arcanjo URIEL.

... Efusão de energia ...

Acolhamos, juntos, A FONTE.

... Efusão de energia ...

Em meio a esta Vibração, e em meio a esta Luz, encontra-se a capacidade para a ressonância com a sua Divindade,
para a Conexão com A FONTE, além da limitação desejada por algumas formas de vida, tendo os coagido e os

abaixado vibratoriamente.
Hoje, a Vibração é a chave do despertar planetário, do seu despertar à sua Dimensão mais nobre e não cortada d’A

FONTE.
É isso que, em conjunto, nós iremos realizar.

Sete etapas, sete novas luzes ativando em vocês a totalidade dos potenciais das suas lâmpadas principais,
denominadas chakras principais.

A penetração desta Vibração, em meio a esta densidade e a esta Luz, pela Graça do Anjo da Presença, pela Graça
d’A FONTE, pela minha Graça, irá lhes permitir acolher a Realidade do que vocês são, se tal for a sua Liberdade e o

seu desejo.
Nós nada podemos desejar de melhor ou de maior, para vocês, do que reencontrar a sua Inteireza, a sua Unidade, a
sua Soberania, além das intimidações deste mundo e desta ilusão, a fim de que, em contato com o Anjo da Presença,

vocês realizem, no seu cerne, no seu Coração, a Verdade, e possam avançar para ela.
Quaisquer que sejam os medos que não irão faltar para manter as resistências à Luz, eles serão irreais, porque nós,

juntos, ganhamos, a Luz ganhou.
Ela deve se revelar em resplandecência e em intensidade.



É a vocês, enquanto Sementes de Estrelas reveladas, é a vocês, enquanto Seres tendo seguido e acompanhado as
Núpcias Celestes, a quem cabe a primazia de semear a Luz e de revelá-la nesta densidade.

Para isso, há apenas que acolher, ressoar e abrir as portas ao que vocês são, simplesmente, na humildade e na
simplicidade.

Gradualmente e à medida que vocês acolherem a Ressonância e a Presença do Arcanjo URIEL, gradualmente e à
medida que vocês acolherem a Radiação d’A FONTE e a minha, vocês irão conectar, de maneira cada vez mais

intensa, cada vez mais Vibral, a qualidade, a quantidade e a Verdade do seu Ser.
Acolhamos, juntos, agora, a Tríplice Radiância.

... Efusão de energia ...

O que vocês percebem, o que vocês vivem, agora e durante cada uma dessas jornadas a cada mês, é o
estabelecimento, em vocês, da Presença da sua própria Luz, da sua própria Verdade.

Em meio a este assentamento novo, em meio mesmo a esta dimensão, vocês irão se tornar Semeadores desta Luz,
não pela vontade, não por decisão, não por qualquer interesse, mas sim, unicamente, pela realização do alinhamento

entre a sua personalidade e o seu Estado de Ser.
Vocês conectam, assim, o que eu chamei de Presença inundada e regada do Fogo do Amor que é a Luz Vibrante da

Unidade.
Vocês irão se tornar um foco potente e vibrante de Amor e de Luz, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Acolhamos, juntos, unidos, no Amor e na Verdade.

... Efusão de energia ...

O Fogo do Amor é Vibração, é Luz, iluminando e transmutando o que os aprisiona em meio a esta dimensão.
Os dias da ilusão estão contados.

A influência desta ilusão no seu destino, na sua percepção, nas suas crenças, irá diminuir.
As suas áreas de consciência, no nível mesmo desses corpos sutis da personalidade, irão aumentar e vibrar em uma
nova frequência onde vocês poderão se tornar, se tal for o seu desejo, cocriadores da nova Verdade, cocriadores da

nova dimensão.
Nisso, vocês devem embeber-se e estar, em meio a esta Presença.

A própria lembrança desta jornada irá permitir o reajuste da sua Consciência ordinária nesta Consciência Vibral.
Ser-lhes-á possível reconectar-se, literalmente, com esta Vibração.

Se vocês aceitarem, se vocês realizarem isso, vocês irão constatar que muitas coisas irão mudar de maneira efetiva
em vocês e ao redor de vocês, pela Vibração da sua própria Presença.

Os problemas, as doenças, os desequilíbrios irão desaparecer espontaneamente, apenas pela sua Presença a si
mesmo.

As circunstâncias da vida de vocês, que lhes pareciam perturbadas, serão aliviadas pela sua própria Presença à sua
Vibração.

Esse é o trabalho que lhes é doravante solicitado e oferecido: aquele de acolher a Vibração do Fogo do Amor, de
deixá-la florescer e se descobrir, e se revelar ao mundo, no silêncio e na humildade, sem palavra alguma, porque as

palavras os fazem sair da Presença.
Entretanto, vocês poderão agir em meio à Presença porque a ação fortalece a Presença.

Entretanto, vocês também poderão meditar, porque a meditação fortalece a Presença.
A ação correta, o olhar correto, a intenção correta, irá reavivar em vocês a Vibração do Fogo do Amor, a Vibração da

Presença.
Vocês irão, se vocês o desejarem, reencontrar a sua total Liberdade do Ser, mesmo nesta densidade.

Um número cada vez maior de seres humanos (tendo seguido ou seguindo ou realizando agora as Núpcias Celestes)
vive também a capacidade nova para viajar em meio ao Estado de Ser.

O que lhes é oferecido, hoje, é ainda bem maior, porque lhes é permitido, em meio à Consciência ordinária e em meio
à personalidade, viver a Presença e o Estado de Ser, conjuntamente.

Isso para permitir revelá-los ainda mais a si mesmo, no Fogo do Amor, no Fogo da Verdade.
Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Doravante, a Coroa Radiante do seu Coração, ou o chakra do Coração, despertada, e a Coroa Radiante da sua
cabeça, despertada, pelas chaves Metatrônicas (de maneira, agora, cada vez mais frequente em meio a esta

humanidade), permitiu-lhes e permitiu ao Arcanjo URIEL revelar o que estava gravado em vocês.
Assim nasceu a Nova Aliança e o Novo Evangelho.

Aquele da Reunificação, o Evangelho da Paz, o Evangelho da Presença.
Cabe a vocês, bem amados Mestres da Luz, cultivar e manter este Fogo, este Amor e esta Luz.

A sua Liberação, a sua Alegria e a sua Eternidade ali se encontram.
Percorrendo este espaço interior e Vibratório, vocês irão descobrir muitas coisas que lhes foram escondidas e

ocultadas.



ocultadas.
Vocês poderão encontrar outras Consciências, em meio a outras Dimensões.

 Enquanto a Vibração do Coração, enquanto o Fogo do Amor estiver presente, vocês estão presentes a vocês
mesmos, em meio à Unidade, e a Unidade dos planos multidimensionais, além da divisão, aqui, nesta Dimensão,

estão acessíveis a vocês, de hoje em diante.
Neste mês, e durante o período de 17 de outubro a 17 de novembro, a primeira lâmpada, aquela do topo do crânio,

chamada de Sahasrara, recebe a totalidade da Tríplice Radiação d’A FONTE, de URIEL e de mim mesmo.
A cada mês, e a cada dia 17, nós abaixaremos a intensidade desta Vibração no seu próprio corpo físico, a fim de

levar, pouco a pouco, a totalidade da Luz e da Presença a todas as suas lâmpadas.
Toda a humanidade passa doravante por uma mudança importante, por uma mudança onde a Luz irá se estabelecer,

onde a Presença à sua própria Presença irá se estabelecer, se tal for a sua vontade.
Nós compreendemos perfeitamente que a sua vontade possa ser totalmente outra e, em particular, a manutenção da

experiência da ilusão.
Nesse caso, nós respeitamos totalmente o seu livre arbítrio.

O nosso Amor por vocês é eterno, muito além das ilusões e das crenças que vocês construíram e que vocês ainda
constroem.

Nós vemos além dos seus limites e o que nós vemos além do limite de vocês é ainda maior do que nos seus sonhos
mais loucos.

Então, nós os empenhamos a ser o que vocês quiserem ser, seja qual for essa escolha, tendo muita consciência de
que a única coisa que pode afastá-los das suas escolhas (que elas sejam para a Luz da Unidade ou que elas os

levem à persistência do jogo da Sombra e da Luz) é o medo.
Sozinhos, vocês devem fazer a escolha, sozinhos, vocês devem assumir as regras.

Nós viemos a vocês, e nós viremos cada vez mais vigorosamente em meio à Luz e ao Amor, a fim de lhes propor, sem
jamais impor.

Cabe a vocês formar, na sua alma e consciência, assim como vocês dizem, formar o seu próprio julgamento com si
mesmo.

Ninguém mais, fora de vocês, irá julgá-los.
Somente a Vibração da Luz, atingindo um certo limiar, que eu chamo de Fogo do Amor e de Revelação da Presença,

será capaz de liberá-los.
Porque é a sua liberação, porque é a sua Consciência, e porque, no final, é a sua Vida e a sua Evolução.

Ativemos, agora, na totalidade, pela Tríplice Radiância, o Fogo do Amor, da Presença, em meio ao chakra coronal.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós lhes propomos, se vocês o aceitarem, a cada 17º dia do mês, à sua maneira, ao
seu modo, conforme as suas crenças e as suas convicções, alinhar-se com a Presença, e não unicamente na hora da

minha Presença Tríplice, mas durante todas as horas.
O Arcanjo URIEL irá verter sobre vocês a Radiação da Presença.

A FONTE irá acompanhar especialmente esta jornada.
Bem amados Mestres da Luz, eu irei terminar a minha intervenção atual por essas simples palavras: obrigado.

Eu voltarei neste dia para abrir espaços de questionamentos, talvez mais práticos.
Especialmente sobre o que é veiculado pelo próprio conceito, além das palavras, do Fogo do Amor e da Presença.

Eu lhes proponho agora para permanecer, neste acolhimento e nesta Presença, e em silêncio, sem palavras, o
restante do horário da efusão.

... Efusão de energia ...

************
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, eu desço entre vocês para falar pela segunda vez, neste dia.

Eu tenho, uma vez mais, em nome do Conclave, em nome da Luz Vibral autêntica, em nome d’A FONTE, que
agradecer pelo trabalho efetuado, pela aceitação da Vibração e da Luz, pela descoberta da sua nova Verdade eterna

em meio aos espaços não dissociados.
Este dia, como eu lhes disse há algumas horas, é a primeira etapa das Sete Etapas prosseguindo, pela minha

Radiância e pela minha Presença específica em meio a esta Terra, à qual foi adicionada a Vibração d’A FONTE e, de
comum acordo com o Conclave Arcangélico, com A FONTE, com os 24 Anciãos.

Eu venho acompanhado pela Vibração e pela Radiância e pela Presença do Arcanjo URIEL.
Isso confere, ao conjunto da Terra, e durante um período de 24 horas, uma elevação vibratória a nada comparável

com o que foi vivenciado até agora.
Isso já foi dito.

O Arcanjo URIEL devia intervir apenas a partir do ano de 2011 e, no entanto, a elevação vibratória que vocês
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acolheram e acompanharam permite, hoje e desde agora, em meio ao seu corpo de personalidade, perceber e sentir
o Estado de Ser.

O Arcanjo URIEL, sem entrar em detalhes, agora, é o Anjo da Presença, aquele que gravou em vocês, durante a sua
descida em meio a esta Humanidade dissociada, a possibilidade de reversão à Luz autêntica.

Dessa maneira, pela elevação vibratória da Terra e pela sua própria elevação vibratória, é possível hoje a conexão, a
reconexão com o corpo de Estado de Ser, sem, no entanto, que a sua Consciência tivesse necessidade, por

enquanto, de ali viajar.
O Estado de Ser vem a vocês.

Assim como eu desenvolvi, durante a minha primeira intervenção neste dia, cada etapa verá, em vocês, esta tríplice
Efusão d’A FONTE, de mim mesmo e do Arcanjo URIEL, vir acender, na totalidade e na integridade, as suas sete

lâmpadas principais (sete chakras).

***

Através do Fogo do Amor, da Luz Vibral autêntica, irá se revelar a vocês o que vocês são, na Eternidade.
Compreendam bem que são vocês que fazem este trabalho.

Nós apenas lhes propomos e são vocês que aceitam e que se dispõem disso.
Deste modo, Bem Amados da Luz, eu me propus a fazê-los reviver, ainda uma vez, o que foi vivenciado durante a

hora das 12 horas e que se instala agora para cada uma dessas 17 jornadas de cada mês, até o mês de maio.
Assim, juntos, nós iremos acolher e ressoar na Vibração d ‘A FONTE, na minha Radiância e na Radiância do Arcanjo

URIEL, durante alguns instantes.
Em seguida, nós iremos abrir um espaço onde vocês poderão perguntar sobre as mudanças em curso, em meio à sua

Humanidade e em meio a este Sistema Solar.
Eu gostaria de dar um esclarecimento suplementar ao que vocês vivem, ao que vocês irão viver, vocês e o conjunto

deste Sistema Solar e nós, com vocês.
Preliminarmente, acolhamos em primeiro lugar, em meio à minha Presença e em meio à sua Presença, a Vibração d’A

FONTE.

... Efusão de energia ...

Acolhamos juntos, o Arcanjo, o Anjo da Presença, URIEL.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, abramos agora este espaço de perguntas em relação direta com a transformação, não
a título individual, mas de modo coletivo, a fim de que isso beneficie um maior número de pessoas.

***

Pergunta: como explicar a alguém que quer se abrir, o princípio da reversão associada à Presença de URIEL?

Bem amados Mestres da Luz, a reversão poderia ser explicada com palavras.
Entretanto, as palavras não são a Verdade.

A Vibração, e em particular nisso que envolve a Radiância do Anjo da Presença, é tão especial que ela não pode ser
transcrita em palavras.

Somente a sua manifestação permite-lhes aproximá-los, bem mais perto, do que isso se refere.
É a colocação em ressonância do seu estado de ser absoluto e unitário.

Nenhuma palavra pode se aplicar a isso.
Existem, no entanto, etapas preliminares à colocação na Vibração da sua própria Presença, em meio à Presença de

URIEL.
Essas preparações, elas consistem em perceber e em viver os níveis vibratórios das Núpcias Celestes, em perceber

e em viver o que é a Vibração, em meio à Coroa Radiante do Coração e à Coroa Radiante da cabeça.
URIEL intervém no final.  

A reversão, principalmente no que se refere à sua, a passagem da 3ª Dimensão dissociada na 3ª Dimensão
Unificada, ou na 5ª Dimensão para outros, corresponde a uma revolução total e completa do que vocês poderiam
chamar de escala de valores, da sua escala de crença e da sua escala de acesso e de percepção de um mundo

totalmente novo.
É muito difícil e nada fácil de colocar palavras na Presença de URIEL.

Entretanto, as etapas levando a isso são, elas, inteligíveis e compreensíveis em palavras e pela Vibração.
Dessa maneira, é preferível, para aqueles de vocês que decidem, hoje, ir para o caminho e para a via da Unidade,

começar a se impregnar da Vibração do Coração e, em seguida, seguir progredindo nos trabalhos das 12 Etapas das
Núpcias Celestes (1), antes de encontrar URIEL.



O trabalho efetuado hoje está, no entanto, aberto a um número cada vez mais considerável de seres humanos
encarnados porque o nível vibratório atingido permite, literalmente, abrir as Consciências que ainda não estavam

interessadas e focalizadas em tais níveis vibratórios, em tais concepções e tais mudanças.
O importante, e vocês compreenderam isso, está mais na Vibração, na Luz, do que nas palavras.

Jamais as palavras, se elas não estivessem subtendidas por uma forma particular de energia e de Consciência,
teriam efeito.

A Vibração que lhes é solicitada para acolher e para viver e para vibrar, é a chave do acesso à sua Eternidade, ao
seu Estado de Ser.

Nenhuma adesão a novas ideias é o caminho.
O caminho consiste em percorrer na Verdade, na Unidade e na Vibração, e não pelas palavras.

Cada vez mais, vocês irão perceber a Vibração, a Luz Vibral da Unidade.
Em meio a esta Unidade, não há mais palavras.

O pensamento é Vibração.
O próprio pensamento é Luz.

A palavra é muito estreita para denominar ou nomear o que vocês têm que viver e o que alguns de vocês já estão
vivendo.

Então, alguém que não esteja focalizado, cujo olhar não esteja no que está vindo, simplesmente, colocar-se em
alerta, quando o dia e o momento chegarem, no acolhimento, no silêncio e na simplicidade.

E aquele que estiver neste Estado irá recuperar a sua Vibração essencial.
Não é mais complicado do que isso.

***

Pergunta: para difundir o máximo possível o que vocês transmitem como informação, utilizamos um meio
eletrônico de difusão. Seria desejável fazê-lo pela edição de um livro?

Hoje, a Luz se difunde de diferentes modos.
O importante, além da resposta anterior, é então a Vibração, a Luz Vibral que é a Verdade.

Os meios de conexão, empregados hoje, permitem colocar em ressonância uma multidão de seres humanos, ao
mesmo tempo.

Nós então escolhemos, não nós, o Conclave Arcangélico, mas, muito mais, alguns Seres que conheceram a
encarnação, o meio mais apropriado de colocar em ressonância a humanidade, pelo menos a parte que desejou, em

um primeiro momento, aceitar, acolher e recolher a Radiação do Ultravioleta.
Isso foi além das esperanças e das expectativas.

Coisa que jamais poderia ter feito um livro, fixado em uma escala de tempo muito ampla.
Vocês estão em uma escala de tempo extremamente curta e reduzida.

Dessa maneira, o que vocês próprios chamaram de quadro ou de tela (ndr: internet - web) permitiu veicular (além de
dados matriciais desejados para confiná-los ainda mais em meio a esta matriz) informações essenciais, tendo atraído

a Consciência humana, em massa, para um Despertar comum.
Estão aí o interesse e a facilidade que foram permitidos, de maneira vibratória, sem colocar em jogo ou em risco

qualquer evolução e transformação desta Terra.
O nosso trabalho, em meio à Ronda Arcangélica e ao Conclave Arcangélico, é um trabalho final e também um

trabalho inicial, e não uma instalação de uma duração longa em termos terrestres.
Era então essencial mobilizar, na primeira onda, como eu denominei isso, o máximo de Consciências a fim de ancorar

a Luz.
Chegando agora à segunda etapa que consiste em semear a Luz, coisa que eu expliquei na primeira vinda deste dia.
Eis por que o que foi obtido, pelo mundo, é muito maior do que o que poderia ter feito algum livro em um tempo tão

curto.
Estejam certos de que mesmo os seres que não tiveram acesso, de maneira direta, à tela, assim como vocês a

nomeiam, foram informados da mesma maneira por via escrita, por diversas vias, pelo mundo.
Entretanto, é perfeitamente permitido, agora, criar o que vocês chamaram de livro, mas compreendam bem que o que

vocês vivem foi denominado “Tempos Reduzidos”.
 Tempos Reduzidos não tanto diante da emergência, mesmo se esse for o caso, mas, sobretudo, diante da

intensidade das Vibrações e da intensidade da transformação em curso, que vai muito além do que a humanidade
conheceu há 50.000 anos.

Na realidade, vocês selam, e nós selamos com vocês, um ciclo de 320.000 anos.
Paradoxalmente, diante de tal extensão, o ser humano poderia dizer que ele tem tempo.

Mas o relógio cósmico obedece a regras precisas do deslocamento do Sol, dos planetas e das galáxias.
Elas não sofrem qualquer atraso ou qualquer adiamento.

***



Pergunta: você insistiu ultimamente sobre o fato de que não convém entrar em nenhum combate. Como fazer
quando, não desejando ser implicado em um combate, formos “atacados”?

Há o princípio de ressonância e de atração.
Enquanto vocês acreditarem na existência da Sombra, isso vai existir.

Se vocês estiverem aí, em meio a esta Sombra e a esta Luz, é no que vocês ali acreditaram, a um dado momento.
Este mundo é uma Ilusão, na totalidade.

Nós fomos progressivamente ao sentido da Revelação, até o momento em que certo número de seres humanos, por
enquanto, muito limitado, tivesse acesso a outras Dimensões e tivesse acesso à Verdade da Vibração.

O que vocês irão descobrir está além do que vocês podem imaginar.
O mundo, no qual vocês evoluem, é um mundo que foi permitido pela FONTE, mas não instalado e instaurado pela

FONTE.
Em meio a este mundo separado d’A FONTE, existem a Sombra e a Luz.

O bem e o mal.
O paradoxo é que o bem jamais poderá prevalecer sobre o mal e o mal jamais poderá prevalecer sobre o bem, nesta

Dimensão.
Nós sabemos que o conjunto da humanidade foi mantido e condicionado para acreditar nisso.

Vejam a guerra ou vejam a paz.
Um ou outro é apenas o período limitado entre um tempo e outro tempo.

Jamais, se isso não estiver no interior de vocês, no seu Ser interior, quando vocês encontrarem a sua Dimensão de
Eternidade e vocês penetrarem nos espaços da Alegria interior, da Unidade, vocês poderão encontrar, no exterior de

vocês, a solução.
Por que não existe solução nesta Dimensão.

Vocês foram condicionados a acreditar e a aderir a uma série de coisas que, para vocês, se tornaram, gradualmente
e à medida da densificação da Vibração, a sua única Verdade.

Os Seres descobrem os mundos da Unidade, além da Sombra e da Luz, onde não existe, em meio a esses planos,
qualquer possibilidade de combate.

Eu bem disse que eu vinha combater.
Mas eu vinha combater e fazer desaparecer a sua limitação eletromagnética, devido à curvatura do espaço / tempo

induzida pela entidade que vocês nomearam, e mesmo se isso for difícil para vocês, Deus / Diabo.
Trata-se da mesma entidade que curvou o espaço / tempo, que os manteve em meio à encarnação e à roda de

reencarnações.
O que vocês são não é isso.

É o que vocês são levados a descobrir, a aceitar ou recusar.
Mas, no entanto, cada ser humano vivendo com consciência sobre este planeta, sejam quais forem as suas crenças,

seja  qual for a sua condição física, moral, psicológica ou espiritual, irá ver isso.
Entretanto, isso pode ser um choque considerável de ver, de um dia para o outro, o conjunto do seu sistema de

valores, o conjunto do seu sistema de crenças, conquistado com grande esforço e com dificuldade, estilhaçar-se.
Alguns seres, prontos para viver a possibilidade da Unidade, vivenciaram-na e continuam a vivê-la.

O combate apenas está presente enquanto ele representar, para vocês, um princípio de atração e de ressonância.
Se vocês aceitarem a Unidade, na Verdade e na Vibração, não há mais nem Sombra nem Luz, em meio a esta

Dimensão.
Há apenas Ilusão e, naquele momento, vocês penetram no seu Templo Interior, no Templo da Eternidade, o seu

Coração vibra e vocês penetram no Fogo do Amor.
Nós podemos perfeitamente aceitar que isso seja uma mudança profunda de ponto de vista, de Vibração, de

referência.
E, no entanto, a Verdade está aí.

A dualidade não é uma criação d’A FONTE ou da Luz Vibral.
O mundo onde vocês vivem é uma matriz total, criada de maneira artificial, há mais de 300.000 anos, por seres tendo

forçado seres de pura Luz, ou seja, vocês, a virem encarnar, a ali se encarnarem e ali serem presos, bloqueados,
fazendo-os acreditar que um dia vocês seriam liberados pelo seu próprio trabalho.

E isso jamais foi realizado.
Todos os enviados da Luz Unitária viram-se aprisionados dentro da matriz e foram eliminados ou falsificados, de uma

maneira ou de outra.
Hoje, vocês devem elevar-se vibratoriamente, na Consciência, além desta dualidade.

E, aí, vocês irão descobrir a Paz eterna, a Alegria eterna e, enfim, a Verdade do que vocês são, além das crenças,
sejam elas quais forem.

Vocês são seres de Vibração.
Vocês são seres de Luz.

Vocês são Sementes de Estrela.
O próprio CRISTO disse: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.

As palavras eram apropriadas para a época.



As palavras que são pronunciadas, desde a reunião do Conclave, por outros Arcanjos, por mim mesmo, e por outros
intervenientes, neste canal como em outros canais, dizem-lhes todos, com suas palavras e suas sensibilidades

diferentes, a mesma coisa.
Vocês estão na Ilusão.
A Ilusão deve cessar.

O que é a Ilusão?
É uma matriz eletromagnética de densificação em relação, nas suas estruturas e nas suas funções, com a

materialização, o medo e o mental.
A Alegria, a Unidade, a Verdade da Luz Vibral, está além do medo já que ela é Alegria.

Ela está além das limitações de Sombra / Luz deste mundo.
Ela é pura Luz Vibral.

Não existe, em meio aos mundos não separados, o que vocês vivem.
E isso está prestes a terminar.

Então, sim, alguns de vocês podem viver combates de Sombra / Luz.
Mas esses combates exteriores de Sombra / Luz são apenas o reflexo da falta da Unidade existente, a ser preenchida

em meio ao seu Ser interior.
A partir do momento em que vocês abrirem definitivamente a porta do Coração e da Unidade, nenhuma Sombra

poderá interferir com o que vocês são.

***

Pergunta: quando ainda estamos preso em um contexto que leva a viver isso, se quisermos ser coerentes
com as transformações em curso, qual é a melhor atitude a adotar?

Bem amados Mestres da Luz, hoje, várias coisas foram propostas a vocês.
Algumas estão ligadas ao medo e à sua subordinação, outras estão ligadas à Alegria e à sua liberação.

Vão ao sentido do que é ditado pela sua Vibração e não por uma moral qualquer, ligada às suas crenças ou à sua
sociedade, onde em tudo isso, empregando uma expressão de vocês, os dados foram manipulados.

A única Verdade está além da Sombra e da Luz.
Ao cultivar esta Vibração, nenhuma Sombra pode interferir no seu caminho.

Isso pode parecer difícil para acreditar, para aceitar ou para viver.
Entretanto, se vocês estabelecerem a Vibração em meio ao seu Coração, se (e graças ao Arcanjo URIEL) vocês

ressoarem com o Anjo da Presença e com a Presença a vocês mesmos, tudo irá se dissipar, sem exceção, de uma
maneira ou de outra.

O objetivo desta matriz é levá-los, de maneira permanente, a fazer o bem ou a fazer o mal.
Então, iremos fazê-los compreender que os seres que fazem muito mal (há alguns ainda sobre este planeta, muito
poucos) irão pagar um dia pelo seu karma, enquanto que os seres que fazem o bem provam enorme sofrimento.

Vocês acham isso normal?
A única Verdade é a Verdade do Coração.

Penetrando na Verdade interior vocês abandonam a máscara das crenças, a máscara do bem e do mal, e vocês
penetram na Unidade.

É isso que lhes é aberto hoje.
Cabe a vocês aceitá-lo ou recusá-lo.

E isso faz parte da sua liberdade.
Nós jamais poderemos convencer ninguém pelas palavras ou pelas situações.

A única maneira que nós temos de agir, e vocês, também, é pela Vibração da Luz, pela elevação na Vibração e,
então, pela elevação da sua Consciência.

É o que ocorre, atualmente, para um segmento da Humanidade que continua aumentando.
A partir do momento em que este segmento da Humanidade tiver alcançado um certo limiar (em número,

simplesmente), esta Ilusão deixará de existir.
Ela não poderá mais ser mantida pelo jogo do bem / mal e pelo eletromagnetismo.

Ela será dissolvida instantaneamente.

***

Pergunta: o fim desse grande ciclo marca o fim das 3as Dimensões dissociadas no nosso universo?

Sim, na totalidade.
A FONTE decidiu que, independentemente da beleza de algumas experiências em meio a esta Dimensão dissociada,

as consequências, para os sistemas Unificados, podiam ser muito prejudiciais.



Independentemente do impulso suplementar de Luz que alguns de vocês, ou mesmo a maioria de vocês alcançou, por
esta experiência de compressão e de isolamento, não é desejável que as Dimensões possam ser cortadas assim d’A

FONTE.
Portanto, mesmo aqueles que não aceitarem o princípio Unitário (e essa é a sua liberdade mais absoluta) continuarão

o seu caminho em meio a esta dualidade bem / mal, mas nunca mais cortados n’A FONTE.

***

Pergunta: isso é válido para todos os universos?

Para a maior parte dos universos envolvendo, eu diria, a grande maioria das experiências realizadas até agora.
Existem latências de tempos diferentes onde os ciclos não são os mesmos.

Entretanto, a 3ª Dimensão, no sentido dissociado, cortada d’A FONTE, simplesmente não vai mais existir.

***

Pergunta: poderia nos falar das Embarcações de Luz que poderiam se apresentar para nós, assim como das
Embarcações mais materiais?

No atual estado vibratório deste planeta e deste Sistema Solar, nós esperamos poder assisti-los dali onde nós
estamos, ou seja, perto do Sol, em meio às Dimensões mescladas da 5ª e da 11ª Dimensões.

O nosso trabalho mais importante é feito neste nível.
Evidentemente, e como vocês sabem, muitas formas de vida conscientes não dissociadas, Unificadas em meio às
Dimensões superiores à sua, estão aí, e vocês vão assistir, e vocês assistem em função do desenrolar do cenário

final.
Há também formas de vida pertencentes à 3ª Dimensão Unificada e também à 3ª Dimensão dissociada utilizando, não

Embarcações de Luz, mas embarcações de metal.
Essas embarcações metálicas são, na maioria das vezes, o que aparece nos seus Céus.

Os fenômenos luminosos, no entanto, tais como eles foram anunciados no final do ano passado, ocorrem
continuamente, em todas as regiões do mundo.

É muito difícil falar-lhes das Embarcações de Luz pois vocês são, vocês mesmos, Embarcações de Luz, eu mesmo
sou, em meio à Dimensão de origem, uma Embarcação.

Isso lhes parece difícil.
Qual é a particularidade de uma Embarcação de Luz?

É viajar.
Essa Embarcação de Luz viaja em ilhas temporais a fim de se deslocar de Dimensão em Dimensão.

Uma Embarcação pode acolher outras Embarcações, na Luz.
Uma embarcação metálica é limitada nos seus deslocamentos temporais e dimensionais.
Os espectros de variações vibratórias de viagens e de saltos dimensionais são múltiplos.

Entretanto, o mais importante é compreender que as Embarcações de Luz são de Vibrações da Luz, elas também,
tendo formas específicas em meio ao seu espaço.

Esta forma corresponde, muitas vezes, ao que vocês chamariam de pássaro e, no entanto, trata-se de uma
Embarcação de Luz.

O dia em que vocês cruzarem, de uma maneira ou de outra, com uma Embarcação de Luz, vocês irão sabê-lo
instantaneamente, por que a Vibração, além do que será visto, é muito mais excessiva do que a minha simples

Presença em meio à tríplice Radiação.
Não há qualquer dúvida a ter sobre a Verdade da Luz quanto ao seu aspecto vibratório.

Agora, os seres humanos que ainda não estiverem abertos à percepção vibratória da Luz, deverão se apreender, em
caso de aparição, de uma série de sinais a efetuar, de uma série de palavras a pronunciar, assegurando-se de que o

que foi encontrado, de uma maneira ou de outra, pertence, sim, à Confederação Intergaláctica da Luz.
Eu não irei me estender sobre isso por que isso foi comunicado a vocês (2).

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, nós iremos, se vocês quiserem, e isso será a minha despedida, Comungar em meio à



Radiação da Presença, em meio à Radiação do Arcanjo URIEL e em meio à Vibração d’A FONTE.
Acolhamos e ressoemos.

... Efusão de energia ...

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

1 – NÚPCIAS CELESTES – Integração das Virtudes – 2009:
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

*

2 – Sinais de Reconhecimento e de Reconexão com a UNIDADE:
http://www.portaldosanjos.net/2013/04/sinais-de-reconhecimento-e-de-reconexao.html
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 Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, eu retorno a vocês, pela terceira vez, neste dia.

Recebam as nossas saudações de nós, os Arcanjos em Conclave.

Eu volto a fim de coletar, se vocês desejarem, mais detalhes sobre o processo do 17º dia do mês e sua função.

Em um segundo tempo, eu deixarei difundir, pela minha Radiância e pela minha Presença, a Radiação d’A FONTE e a Vibração da Presença do
Arcanjo URIEL.

No momento, nós iremos abrir este espaço de troca.

***

Pergunta: durante este dia, será que haveria algo a fazer que marcasse, de algum modo, o início do processo da jornada?

A maneira mais precisa, durante esta jornada, de acolher a tríplice Presença, não é tanto vibrar as sílabas sagradas, mas, muito mais, colocar-
se no acolhimento, como agora, no silêncio interior.

As Vibrações das Chaves Metatrônicas, assim como o acolhimento de CRISTO na Luz e na Verdade, são doravante realizáveis no momento
em que vocês desejarem, a cada dia, a cada instante, ao seu ritmo e em função do que vocês experimentam e sentem.

O período das 14h00 às 14h30 é um momento específico em que o conjunto dos seres humanos de boa vontade podem se reunir
vibratoriamente, a fim de elevar a Vibração de uns e outros e a Vibração planetária.

O 17º dia do mês é, quanto a ele, mais focado na Realização do seu estado de Presença a si mesmo, na junção e ressonância entre a
personalidade e o Estado de Ser, em meio mesmo a esta dimensão.

Durante esta jornada, consumam o mínimo possível de alimentos, bebam muito, busquem a calma e a serenidade.

Se isso lhes for possível, evitem a agitação do mundo, seja qual for.

Trata-se de momentos de intimidade com vocês mesmos no decorrer dos quais nós iremos favorecer a integralidade do Despertar das suas 7
Lâmpadas principais, começando, neste mês, pelo Sahasrara Chakra.

E nós iremos descer, assim, a cada mês, a Consciência da Presença no conjunto das suas estruturas.

Se vocês perceberem que as sílabas sagradas são uma ajuda, então, façam isso.

Se vocês sentirem que o apelo da Luz de CRISTO é uma ajuda, façam isso também.

Privilegiem ao máximo a hora específica da minha Presença.

A Vibração que vocês percebem agora é a atualização e a colocação em sincronia da minha própria Radiância com aquela d’A FONTE e aquela
de URIEL.

MIGUEL – 3/3 - 17 de outubro de 2009- 1ª ETAPA

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-Xf30TutNnj4/UXOR-uKBekI/AAAAAAAABDM/LCENnCWfUA4/s1600/000+effusion+d'�nergie+-+7+Etapas+-+17.10.2009+-+3.jpg


Esta Vibração continua durante as suas perguntas.

***

Pergunta: as sílabas sagradas OD – ER – IM – IS – AL são o inverso das notas de música Dó, Ré, Mi, Si, Lá?

Isso nada quer dizer.

Existe uma inversão.

Essas sílabas sagradas nada têm a ver com as notas, mesmo se isso serviu para chamar as notas para chegar até vocês.

A própria origem das notas é uma origem particular.

Dessa maneira, o OD não é o Dó, mesmo sendo o anagrama.

O OD é uma sílaba sagrada que vocês encontram no Yod, no Om, etc., e, do mesmo modo, para cada sílaba sagrada.

A música estritamente nada tem a ver com isso.

Esse foi o meio mnemônico especial de veicular até vocês essas sílabas sagradas.

Entretanto, existe, no nível dos multiversos e das multidimensões, um sinal de reconhecimento ligado ao que é chamado de gama pentatônica,
ou gama harmônica das cinco notas, mas que não são essas notas.

***

Pergunta: quais são elas? Quais são essas outras notas?

As outras duas e vocês retiram algumas notas.

Existe, no nível de algumas organizações, a representação exata.

O importante não é a nota em si, mas o fato de tocar essas cinco notas.

Este sinal de reconhecimento é o mesmo que aquele proporcionado pela Saudação de Órion, ou pela frase “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai,
Sabbath, Ot” que, repetida três vezes, significa um reconhecimento e uma reconexão com os mundos da Unidade.

***

Pergunta: poderia nos falar da simbologia do dia 17?

O dia 17 foi escolhido, em meio a muitos dias do seu mês, como sendo aquele que se relaciona, no tarô e em outros lugares, com o simbolismo
do infinito: 7 e 1, no simbolismo da Estrela e no simbolismo do Sol.

Esse tríplice símbolo foi escolhido.

A energia não é o símbolo.

A Vibração poderia chegar do mesmo modo, durante qualquer dia do seu mês.

Parecia apropriado pôr em evidência e fazer valer esta data porque ela representa também, através do número, uma gama de Vibração e de
Radiação se aproximando mais perto da Radiação d’A FONTE Pai / Mãe Una.

***

Pergunta: na jornada do dia 17, haverá uma hora específica para acolher esta Radiação?

Sim.

A hora da minha Presença na palavra.

Entretanto, a minha Presença será eficiente da zero hora até as 24 horas.

Haverá um máximo de atividade vibratória e de Consciência entre as 12 horas e as 13 horas, hora no relógio da França.

***

Pergunta: porque URIEL, nas nossas representações, está sempre ligado ao unicórnio?

O unicórnio está associado à brancura.

O unicórnio está associado à Iluminação.

O unicórnio está associado à passagem de um mundo limitado ao mundo ilimitado, do mundo das emanações ao mundo das esferas.

O Arcanjo URIEL está associado à Presença.

Ele é chamado de “Anjo da Presença”.

Ele está associado à Pomba, ligada, ela mesma, à Paz, o animal branco que conecta, pelo seu simbolismo, o unicórnio.

O Arcanjo URIEL é a Vibração que os aproxima mais, pelo que ele gravou em meio mesmo às estruturas físicas de vocês, da sua dimensão de
Eternidade.



***

Pergunta: quando sentimos por vezes flutuações no nível energético, como se enraizar?

A flutuação, como vocês a descrevem, não requer necessariamente um enraizamento.

A flutuação pode ser também uma etapa em que vocês estão entre as duas dimensões, entre a personalidade e o Estado de Ser.

Não há que se restringir à personalidade, nem que se restringir ao Estado de Ser.

Simplesmente, permitam o sentido da variação da Consciência e da energia, a fim de viver o que é proposto por si mesmo.

E então convém, naqueles momentos, se isso lhes for possível, abandonar-se, na totalidade, à flutuação e à Inteligência da Luz.

***

Pergunta: ao que pode corresponder o fato, quando meditamos, de sentir como uma vertigem extremamente potente que arremessa para trás?

A resposta é eminentemente em função de cada caso pessoal e diferente.

Não há resposta pronta.

A oscilação, as modificações ocorrendo no momento da meditação (movimento giratório, atração para frente, para a esquerda ou para a direita,
ou qualquer movimento percebido), expressam uma expansão das áreas.

Não há, nesse nível, anomalia, mas, sim, reajustamento.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados Mestres da Luz, nós podemos passar à segunda fase, na totalidade.

Acolhamos e ressoemos juntos na dimensão da Presença, em agradecimento ao Arcanjo URIEL e, evidentemente, à FONTE.

Eu lhes transmito os nossos agradecimentos e a nossa gratidão.

Acolhamos agora o que está chegando.

... Efusão de energia ...

************
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los neste dia que é a energia de Miguel e,
como eu me chamei assim, na minha vida, Miguel, estou duplamente contente.

Então, de início, para aqueles que não me conhecem, eu desejo boas vindas. 

Eu direi que, desde que saí e volto, de diferentes maneiras, gostaria de trocar com vocês sobre as suas
preocupações.

Como talvez o saibam, para alguns de vocês, na minha vida, diziam que era muito pedagogo.

Poderia ter sido também um palhaço, mas isso, não é preciso dizer porque não teriam gostado. 

O que eu quero dizer com isso, é que gosto muito de trocar com vocês e eu procedo sempre da maneira
seguinte: vocês me fazem perguntas e eu respondo.

Então, eu desejo, a todos, boas vindas e lhes transmito o meu Amor e todas as minhas saudações.

Para aqueles que não me conhecem, também, eu assumo funções específicas no que chamo, eu mesmo, de
Croûtons, ou seja, os 24 Anciões, já que fui nomeado o Chefe Melquisedeque. 

E sim, eu sou o chefe dos Melquisedeques e intervenho, no nível do Conselho, para as decisões que
tomamos, como Lipika Karmique, se quiserem (isso fica muito oriental, não é?), os Senhores do Carma, como

nos chamaram.

Nós intervimos nos assuntos desta Humanidade a fim de sempre tentar propor energias, ajustamentos em
função da evolução deste planeta, porque nós todos, aqui, no nível dos Croûtons, dizemos que a maior parte

de nós conhece a encarnação e conhece especialmente a encarnação sobre esta Terra.

Aí está o que eu tinha que dizer. 

Então, caros amigos, eu lhes dou agora a palavra, vamos tentar progredir juntos, a fim de ajudá-los.

***

Questão: poderia nos falar do tabaco?

Então, caro amigo, o tabaco é uma erva sagrada.

É a erva de Nicot, é aquela que foi utilizada em alguns trabalhos específicos, no nível energético e no nível
mágico.

Entretanto, como sabem, o tabaco tornou-se, como dizer..., uma droga, ou seja, que associaram, no interior
desta folha sagrada, agentes específicos que os tornaram viciados a esta erva e, se possível, tendo
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camuflado, como dizer..., as virtudes mágicas desta planta que foi uma erva que permitia entrar em contato com
os Espíritos.

Então, obviamente, não é questão que os pobres humanos que vocês são, entrem em contato com Espíritos. 

Portanto, há certo número de sabores e agentes de textura, como dizem sabiamente, que foram colocados no
interior desta erva, para bloquear a maior parte dos efeitos ditos espirituais ou psicoespirituais desta erva.

Então, hoje, independentemente da adição, ou seja, da necessidade incontrolável de consumir, é necessário
compreender que há ainda uma virtude que restou no tabaco. 

E frequentemente as pessoas que fumam, não é pelo nervosismo ou estresse, mesmo se isso puder ser uma
consequência, mas, a causa primeira, é a necessidade de mascarar, através de uma nuvem de fumaça, não é?

(é muito simbólico, mas também vibratoriamente), certas energias.

Não necessariamente más energias, podem ser também boas energias. 

Quer dizer que podemos como que se cortar de certas influências que poderiam nos desestabilizar, mesmo no
nível de energias espirituais as mais altas.

O tabaco não incomoda a espiritualidade. 

Isso incomoda simplesmente algumas energias e alguns aspectos Vibratórios de energias que chegam no
nível do sétimo Chacra.

Então, obviamente, vão dizer que o tabaco provoca o câncer. Isso é falso, não é o tabaco que provoca o
câncer, é o que foi misturado nele, obviamente. 

O tabaco jamais provocou o mínimo câncer.

O câncer começou a aparecer com o tabaco, quando uma série de moléculas foram inseridas no interior,
justamente para provocar o câncer.

Aí está, vocês sabem tudo com relação ao tabaco.

***

Questão: qual será a utilidade do espinheiro branco no que chamamos de Três Dias, no momento
da reversão?

Então, isso faz parte de algumas aparições de Maria, que foram dadas a diferentes médiuns (e creio que foi no
início do século XX, na primeira parte do século XX, essencialmente), que algumas indicações referentes a
este período de Três Dias e que o fato de consumir o espinheiro branco, como ter também a água benta, ou

ainda velas de cera de abelha, iria provocar uma certa imunidade.

A única imunidade, ela é interior. 

Ela não depende de crenças em coisas parecidas.

Entretanto, o espinheiro branco tem efeitos bem reais e bem concretos no nível psicológico e, em particular, no
ritmo cardíaco.

Como sabem, a irrupção total da Luz, a um dado momento, nesta dimensão, provocará uma série de
reajustamentos que eu qualificaria de finais. 

Esse reajustamento acompanhar-se-á da abertura, em força e em grande potência, da dimensão do Chacra do
Coração.

Ora, o espinheiro branco é a planta que regulariza, de algum modo, as pulsações cardíacas mas, também e
sobretudo, a circulação do sangue no Coração. 

Então, ele é, mais frequentemente, utilizado em infusão. 

Ele pode também ser utilizado em decocção, com um efeito soporífero a mais.

 Mas pode também ser utilizado em defumação, ou seja, colocando-o no ar. 

Eu o recomendei, por exemplo, para digerir, literalmente, as energias. 

O espinheiro branco regulariza a frequência cardíaca e regulariza também a energia do Coração. 

Aí está o que podemos dizer.

***



Questão: quais são os reajustamentos alimentares indicados por Anael?

Eu posso apenas repetir o que ele disse. 

Ele falou, já desde alguns meses, de ingerir líquidos, por uma razão que é muito simples: vocês estão em
energias extremamente potentes, atualmente, que são derramadas pelo Centro Galáctico, mas também por

diversas fontes de Radiação, totalmente independentes do Sol, mas que vêm do cosmos, de diferentes
lugares e de diferentes supernovas que excitam, literalmente, as suas estruturas sutis e físicas, certamente,
uma vez que é com essas irradiações que nós quebramos as moléculas que bloqueiam a sua evolução.

É preciso bem compreender que a alimentação líquida é a mais provável de não atrair demasiada vitalidade
para o estômago.

Atualmente, o trabalho mais importante, no nível energético e vibratório e fisiológico também, ocorre no peito e
na cabeça. 

Quando vocês comem, todo o sangue vai para o ventre, certamente. 

Então, se vocês ingerirem líquido, há menor esforço de digestão e a energia pode continuar a circular nas
regiões cardíacas e na cabeça, sem ser desviada, de certa maneira, para o ventre. Isso é muito importante.

Então, a seguir, é preciso bem compreender que a alimentação, sobre a Terra, foi largamente viciada e poluída
pelos pesticidas e por diferentes coisas, não é?

 Então, se possível, vocês devem também tentar comer o biológico [orgânico], como dizem, é muito
importante.

É preciso compreender também que as necessidades alimentares estão se modificando. 

Talvez alguns de vocês já perceberam e vivem isso, não é? 

Vocês devem comer cada vez mais saudavelmente e, se possível, alimentos que não estão demasiadamente
modificados. 

O que isso quer dizer? 

Se vocês gostam de frutas e legumes, tentem tomar aqueles que podem ser comidos sem estarem
demasiadamente cozidos. 

Isso é importante. 

Tentem também encontrar fontes que correspondam ao que vocês chamam de cereais e leguminosas, mas,
diminuindo, de maneira importante, o trigo. 

Por quê? 

O trigo é um cereal mágico, mas que, como todo cereal mágico, foi transformado. 

Quer dizer que lhes suprimiram todas as sementes de trigo antigas e foram substituídas por sementes de trigo
modernas, cuja particularidade, independentemente do rendimento, mas isso eles jamais irão lhes dizer, é de

ser muito mais ricas em glúten. 

Ora, que faz o glúten? 

Ele se deposita nos seus órgãos, no estômago, nos rins, no Coração e no cérebro. 

Quer dizer que é uma excelente molécula para bloquear a Consciência.

Há outros, há muitos outros, certamente. 

É muito simples: tudo o que foi favorecido de maneira industrial é contrário à sua evolução.

Eu vou tomar dois outros exemplos muito simples de compreender: o milho, obviamente, que não é
completamente adaptado ao DNA ocidental e, em terceiro, a soja, que igualmente não é adaptada ao DNA

ocidental.

E os rechearam de milho e de soja. 

Por quê? 

Porque a soja é uma planta que tem a particularidade de empurrar para a Terra, ou seja, ela os leva de volta
para a Terra e isso impede de se beneficiar do efeito do Sol. 

É a mesma coisa para o milho.



Para o seu povo, no Ocidente e não, obviamente, em outros lugares. 

Por exemplo, a soja não tem os mesmos efeitos nos países asiáticos. 

Do mesmo modo, o milho não tem os mesmos efeitos nos povos sul-americanos. 

E, obviamente, introduziram-lhes isso aí, onde falharia. 

Tudo isso, vocês podem dizer, talvez, que é maquiavélico, que talvez isso nem foi mesmo pensado, porque
basta haver a intenção de prejudicar para que os modos de prejudicar se multipliquem. 

Obviamente, aqueles que os alimentaram não procuraram suprimir a fome.

 Procuraram suprimir a sua independência alimentar. 

Não é de fato a mesma coisa.

***

Questão: poderia nos falar das bagas de Goji no Himalaia?

Goji é uma planta, pelo que tenho visto, que aumenta as qualidades vibratórias e permite-lhes vibrar em
frequências um pouco mais altas. 

É uma excelente planta, que permite subir o nível vibratório e combater as modificações induzidas pelas
Radiações que vocês recebem do cosmos.

Essas Radiações, obviamente, são destinadas a modificar a sua Consciência, o seu DNA, a sua fisiologia e o
conjunto das suas estruturas.

Então, talvez alguns Seres humanos observaram episódios de fragilidade mais importantes, com relação ao
ambiente, com relação a diferentes coisas, porque há, como vocês dizem, uma espécie de oxidação que

ocorre nos tecidos, que está ligada à própria natureza da energia que vocês recebem e à própria natureza da
sua transformação.

O Goji é perfeitamente indicado para combater esta oxidação.

***

Questão: parece que a heliosfera está se abrindo. Isso poderia corresponder às modificações que
ocorrem no espaço/tempo?

Vocês sabem, desde muitos anos, as modificações no seu Sistema Solar são extremamente importantes. 

Elas se referem a todo o Sistema Solar, todos os planetas. 

Elas se referem às órbitas planetárias. 

Elas se referem às Radiações do Sol. 

Elas se referem também às radiações emitidas pelo cosmos e por determinados lugares da galáxia.

Isso leva a tensões incomuns, no nível dos planetas, mas também das Consciências que vivem nesses
planetas.

Então, sobre o que você fala, vamos resumir e falar em nível um tanto científico, com termos que me são
próprios. 

Vocês irão traduzir com os diferentes termos que vocês empregam.

A Terra é banhada pelo que é denominado uma magnetosfera, uma força que é responsável pelo que chamam
de forças gravitacionais, por exemplo, mas também por todo eletromagnetismo na Terra.

O conjunto deste Sistema Solar está sob influência das mesmas forças, que vocês denominam magnetosfera,
mas que é chamada, porque está ligada ao Sol, de heliosfera.

Quer dizer que é uma espécie de trama, efetivamente, uma matriz curvada do espaço/tempo, na qual se
inserem modelos tridimensionais de controle da Consciência. 

Isso, efetivamente, faz parte do que vocês chamam de matriz.

Existem também camadas que estão muito mais próximas da Terra, denominada ionosfera. 



A ionosfera, como o seu nome o indica, é carregada de partículas. 

Ora, as primeiras modificações ocorridas sobre este Sistema Solar são muito mais antigas do que aquelas que
vocês percebem.

Obviamente, os astrofísicos e os observatórios astronômicos estão a par, perfeitamente, disso, mas eles lhes
esconderam isso e irão esconder até o último momento.

Há, de início, o fato de que o seu Sistema Solar foi cortado da sua verdadeira Fonte. Este Sistema Solar (que
vocês denominam Sol, os planetas que conhecem...) orbita em torno da galáxia, mas foi fechado, literalmente,
nesta heliosfera para, justamente, evitar as irradiações do Centro da Galáxia, e para que a irradiação do centro
da galáxia ligada à Alcyone não pudesse se manifestar senão a intervalos específicos associados à precessão

dos equinócios, ou seja, a cada 52.000 anos.

E vocês entraram nesta época. 

Mas havia também outras finalidades, ou seja, independentemente da heliosfera, que isolou o conjunto do seu
Sistema Solar da influência galáctica, o seu planeta, ele mesmo, foi fechado em uma magnetosfera, isolando-o

ainda da qualidade específica da irradiação do Sol. 

Porque, eu os lembro, para aqueles que não acompanharam, de que o seu corpo espiritual, a sua dimensão
estelar, permaneceu prisioneira no Sol.

Mas seria necessário também, para vir sobre este planeta, que vocês fossem cortados, não unicamente da
influência estelar, que era a sua, mas também exterior. 

E para isso há uma segunda esfera isolante que foi criada em torno da Terra, que é a magnetosfera, que os
isola, vocês, como personalidade, do seu corpo espiritual que está no Sol.

Portanto, há uma 'tripla ruptura', não uma simples ruptura. 

Há uma tripla ruptura, o que é algo muito sábio e muito original que foi feito, que trancou, literalmente, a criação,
dentro de uma bolha, a fim de que ela evoluísse dentro dessa bolha e de que todo o sistema de Consciência

que interfere no interior desta bolha ficasse prisioneiro.

E vocês têm várias bolhas: há uma bolha sobre o conjunto do sistema Solar, gerada pelo Sol (não naturalmente,
mas porque a fizeram, não vocês, hein, não é?, mas os outros, vocês sabem o que eu quero dizer).

Os outros, eles trancaram o sol e o cortaram da influência do Sol Central. 

Eles não puderam, ao contrário, modificar a órbita deste Sistema Solar com relação ao Sol Central da galáxia,
felizmente. 

Era o seu objetivo final e, isso, eles jamais puderam realizar.

Nós vigiamos para que esta experiência específica de isolamento não fosse longe demais. 

Mas lembrem-se de que o Sistema Solar foi modificado, bem antes de lhes imporem bobagens sobre o
aquecimento climático. 

Foi algo que estava ligado à revolução dos planetas e, agora, de planetas do seu próprio Sistema Solar, antes
mesmo de falar de outros planetas ou de outros Sóis, que chegam agora ao nível máximo dos seus efeitos. 

Mas é preciso saber que há uma brecha que se criou, no final do ano passado, que colocou fim ao isolamento
do Sol em relação a esta Terra. 

Quer dizer que há arcos elétricos, raios de Luz e feixos de raios que ligam, agora permanentemente, a Terra
e o Sol. 

O que explica que a energia do Conclave pôde entrar em ação e que o Arcanjo Miguel pôde lhes propor, em
meio mesmo a esse Sistema Solar, os Casamentos Celestes, ou seja, reencontrar a sua dimensão Celeste

que está no Sol.

 Primeira etapa.

A segunda etapa, efetivamente, que ocorreu desde o final dos Casamentos Celestes e que permitiu a
intervenção do Arcanjo Uriel, é ter perfurado esta heliosfera que era muito mais compacta do que a

magnetosfera, a fim de permitir (e, isso, é influência direta, não do Conclave, mas da irradiação Central da
Fonte e também do seu impulso interior), de algum modo, desprender a atração magnética ligada à Ilusão. 

São as primeiras etapas.



Então, obviamente, há outras que vão chegar e que são cada vez mais visíveis e cada vez mais vibrantes e
cada vez mais perceptíveis. 

Há outras. 

Há a passagem dos cometas. 

Há os cometas que vão sobrevoar e que sobrevoam já o seu Céu. 

Vocês têm meteoritos por todos os lugares, atualmente, sobre a Terra, porque vocês atravessam nuvens de
meteoritos e nuvens de cometas. 

No momento, nenhum vai atingi-los.

E, por outro lado, vocês têm também a influência do que foi chamado por Orionis, de Hercobulus ou
Hercóbulus, que é, de fato, o Sistema Solar gêmeo do seu, que é denominado, pelos cientistas, a Anã Negra, o

Sol Negro, se preferirem. 

Isso é uma realidade. 

E é o planeta que foi anunciado desde muito tempo que é aquele que irá manifestar o surgimento da nova
dimensão.

Aí estão as principais coisas que devem ocorrer. 

Agora, é verdade que esta Luz que vocês veem, que foi vista por observações no nível da heliosfera, vai criar
um arco elétrico gigantesco entre o Sol e esta periferia, a fim de colocar, literalmente, o seu Sol e este Sistema

Solar sobre a irradiação de Alcyone, a irradiação Galáctica de raios gama. 

Mas também, esse véu de Luz foi criado, do mesmo modo, pela sinergia dos raios que vêm das Supernovas,
no nível da mesma região do Sistema Solar.

***

Questão: a heliosfera é considerada como uma proteção contra os raios cósmicos.

É um isolamento, efetivamente, dos raios cósmicos. 

O que fez com que desde muitos milhares de anos nenhum raio cósmico pudesse chegar a vocês.

***

Questão: esse fenômeno de corte parece gerar muito medo, atualmente.

Obviamente, tudo está voltado para causar medo. 

Dizem-lhes a Verdade, mas a finalidade não é boa.

Essa é a estratégia extremamente experimentada e que funciona sempre sobre a humanidade desde o
começo dos tempos. 

Eles se servem de uma Verdade, para uma finalidade que não é a Verdade. 

Isso funciona sempre assim e funciona sempre muito bem.

Quando lhes dizem que a heliosfera os protege dos raios cósmicos, não, ela bloqueia os raios cósmicos. 

Ela os protege de nada, justamente, ela os protege, sobretudo, da sua própria Divindade e do acesso da sua
Consciência à sua Unidade.

***

Questão: como seres de Luz puderam se encontrar presos nesta matriz?

Porque era atraente, como vocês dizem...a carne é fraca. 

E no início, era uma experiência apaixonante.

***



Questão: então, o único objetivo era uma experimentação?

Sim, uma experimentação à qual a Fonte deu o seu aval. 

Mas, aí também, há que não lemos tudo nos contratos. 

Não entendam com isso que eu critico os contratos da Fonte ou de outras Entidades, não é?

***

Questão: se as Crianças que se encarnam são grandes Mestres, como elas vão nos ajudar?

Pela sua Presença, simplesmente. 

E pela sua Luz. 

Não contem com eles para ajudá-los através de palavras. Mas é a sua Presença que os ajuda, certamente.

E esses grandes Seres, que decidiram se encarnar entre vocês, não poderiam fazê-lo senão soubessem que a
matriz estava próxima do seu fim, porque não creiam que esses grandes Seres iriam passar milhares de anos

nesta fragilidade da carne. 

Vocês têm carne à base de carbono, de cadeias proteicas.

Quando vocês sobem em outras dimensões, vocês têm cadeias irradiantes de sílica (silício). 

E depois, vocês sobem de Vibração em Vibração sobre outros corpos, mas não é mais corpo de carne.

Mas, entretanto, para aqueles que ali estão, eles consideram isso como carne.

 Tudo depende do que vocês denominam carne. 

A carne não é a matéria. 

A carne é o que constitui um organismo.

O Arcanjo Miguel possui uma certa carne, que não é a mesma em cada dimensão. 

A dimensão mais próxima de vocês, são as representações que vocês fizeram. 

Agora, o Arcanjo Miguel, em sua representação a mais alta vibratoriamente, nada tem a ver com aquela.

***

Questão: e sobre os cometas e os meteoritos?

Eles já os atingiram, mas são pequenos, por enquanto.

Sabemos que há cometas (e são mais meteoritos, é maior, não é?) que devem ter efeitos de penetração, ou
seja, um efeito de choque de Consciências, específico. 

Mas tudo irá acontecer em função das leis de atração.

Nós podemos decidir limitar a interferência da atração com relação aos elementos, digamos, muito pesados,
no nível da Terra, assim como para a humanidade e as consciências humanas encarnadas ou para a

Consciência terrestre.

Entretanto, não podemos evitar tudo. 

Então, no momento, vocês estão em um enxame de meteoritos, muito maior do que aquilo que vocês
denominam meteoritos, enxames de Perseidas (meteoros), por exemplo, que passam em pleno verão. 

Aí, vocês estão em enxames muito específicos. 

Obviamente, jamais lhes dirão de onde eles vêm. 

Mas vocês vão atravessar, em breve e totalmente, esta zona de onde vem esses enxames de meteoritos,
detritos diversos e variados, e também de cometas.

 Entretanto, não é preciso se alarmarem com isso.



***

Questão: por que não vimos, em junho, Hercólubus, no Céu da França?

Você confunde Nibiru e Hercólubus, agora, a primeira coisa.

Hercólubus não pode ser visível porque é um Sol Negro. 

O que seria visível são os seus efeitos sobre o Sol e estes são visíveis, desde muito tempo, em diferentes
lugares do planeta. 

Os efeitos de ressonância magnética que são induzidos por Hercólubus se veem no Céu, nas irradiações dos
planetas do seu sistema solar.

Devido ao fato da abertura da heliosfera, vocês se apercebem agora de modificações importantes que
ocorrem em distâncias até mesmo existentes entre os diferentes sistemas Solares e as diferentes estrelas. 

Há bem modificações de distância que parecem, mesmo aos seus astrônomos que observam isso,
completamente aterradoras, inexplicáveis, obviamente, para eles.

Agora, o que é visível no Céu, são modificações coloridas, modificações do Sol, como o Sol que dança, ou o
Sol que se desdobra, ou como massas ao lado do Sol. 

É a reverberação do Sol com relação à aproximação do Hercólubus. 

Hercólubus não é Nibiru.

Hercólubus é o que foi denominado Marduk ou o planeta da Cruz. 

É aquele que volta a cada 3.600 anos, mas, sobretudo, que se aproxima do seu periélio todos os milhões e
poucos anos, não tenho mesmo mais as datas na cabeça. Isso quer dizer simplesmente que vocês estão

nessa configuração cosmogônica e cosmológica extremamente rara.

Agora, o que é visível, no céu, são os efeitos deste planeta. 

Ele não está suficientemente longe, mas a sua influência é extrema. 

É o que acontece e o que vocês observam, atualmente, como terremotos, o cinturão de fogo do Pacífico.

Já em 2005, eu disse que a ignição dos vulcões do cinturão de fogo do Pacífico, que já aconteceu, seguida de
terremotos no cinturão de fogo do Pacífico, iria significar grandes movimentos no nível planetário, que eram

anteriores à Revelação da Luz e à Ascensão. 

Vocês aí estão. Não é daqui a 10 anos. 

Não é dentro de um ano. 

É nesse momento.

Agora, quanto tempo isso vai durar? 

Isso pode durar entre um mês e um ano. 

Eu digo isso grosso modo. 

Mas as perturbações estão aí. 

Elas estão concretamente aí. 

Elas estão mais no Céu, elas estão sobre a sua Terra.

Então, agora, Herólubus, ou a marca de Hercólubus, é visível diariamente, não sob suas latitudes, mas ela é
visível na Europa do Leste. 

Ela é visível na Índia. Ela é visível no polo. 

Muitos seres a fotografaram. 

Se vocês quiserem vê-la na França, aqui, vocês estão no sul, então, é necessário ter posições planetárias
extremamente precisas, porque, lembrem-se de que é uma ressonância, não é o verdadeiro Hercólubus. 

Vocês não podem vê-lo. 

O que vocês veem é a ressonância de Hercólubus sobre o sol. 



É um planeta que emite no infravermelho, remoto. 

Portanto, ele aquece, ele perturba os climas de todos os planetas.

É ele que provoca os basculamentos dos polos, que são produzidos sobre muitos dos seus planetas, mas não
irão lhes dizer.

Entretanto, é preciso compreender que a luminosidade específica de algumas estrelas, de alguns planetas,
está ligada a isso. 

Então, eu não sei precisamente em quais dias, em qual momento ele será visível. 

Mas, em todo caso, ele não será visível em pleno dia, de preferência, ao cair da tarde, durante um período
extremamente breve porque vocês não estão sob a boa latitude, aqui.

Mas, entretanto, os sinais celestes, as auroras boreais, as formas de nuvens, as cores dos seus Céus, os
deslocamentos aéreos ligados às correntes, são completamente perturbados.

Se vocês observarem também, de maneira escrupulosa, o curso do Sol, vocês irão perceber que a curva que é
descrita pelo curso do Sol nada tem a ver com o que existia há 10 anos. 

O Sol não nasce mais no mesmo ponto. 

Ele não se põe mais no mesmo ponto, e o seu curso no Céu não é mais em todos os mesmos lugares. 

Vocês concluem o quê? 

Que a Terra mudou. 

É uma evidência. 

Do mesmo modo que o trabalho realizado pela Fonte, pelas multidões de seres, do Conclave e de diferentes
nações e povos intergalácticos, intervém para solidificar as modificações em curso e evitar, pelo fenômeno da

elasticidade, de se fechar novamente. 

É o princípio do eletromagnetismo.

Portanto, nós descurvamos o espaço/tempo e mantemos este espaço/tempo de maneira que a Luz possa
penetrar, definitivamente, neste Sistema Solar. 

Mas, o que está em curso, nesse momento, é o que vocês observam no Céu, os fenômenos luminosos cada
vez mais intensos.

Então, eu sei que alguns Seres vão se servir desta luminosidade dos planetas e, efetivamente, de algumas
Embarcações Mãe que estão aí, para lhes dizer que é o sinal que eles haviam anunciado e que aquilo é o que

disseram. 

Mas, isso, não importa. São, antes de tudo, modificações cosmológicas que vocês estão vivendo.

***

Questão: algumas formas de espalhamento pelos aviões, os Chemtrails, são uma realidade?

Sim. Eles utilizaram (os outros, não nós, aqueles que vocês e nós denominamos, agora, porque a palavra é
alegre, os «maus arcontes», mas são rapazes como vocês, eles irão se tornar bons, um dia) alguns tipos de

moléculas e alguns tipos de metais que têm efeitos deletérios sobre a Consciência.

Então, eles tentam o que eles podem para limitar as influências das irradiações cósmicas. 

Eles ali não irão chegar, certamente. 

Mas, em sua megalomania, eles estão persuadidos de que eles ali vão chegar. 

***

Questão: o que você entende por alinhamento Galáctico final?

O alinhamento Galáctico final é o momento evidente em que vocês terão um alinhamento total do Sol, e não da
Terra, do Sol com o Centro Galáctico.

Vocês entraram na influência de raios particulares, com partículas extremamente específicas, que
denominamos «tachyons» (partículas hipotéticas cuja velocidade seria superior à da luz) e «bosons» que estão



se infiltrando em massa na sua dimensão. 

Vocês ainda não estão sob o máximo de bombardeamentos. Isso ocorrerá no final do ano de 2011 e terá, do
mesmo modo, um alinhamento planetário extremamente preciso que ocorrerá durante o ano de 2012.

Mas os fenômenos de mutação da Consciência serão concluídos no final de 2012, dos reajustamentos
planetários e não da Consciência humana. 

Eu o chamei de 'final' simplesmente porque, depois disso, jamais qualquer sistema Solar desta parte da galáxia
será cortado da Fonte. 

Portanto, é bem o final de uma época.

***

Questão: há uma diferença entre o Aviso de Maria e o Anúncio de Maria?

Sim, completamente. 

O aviso é um segredo de polichinelo, agora, todo o mundo sabe que está para ocorrer antes do final deste
ano. 

Obrigatoriamente.

O Anúncio a ser feito por Maria será o anúncio da sua Divindade. 

Vocês irão reconhecer a palavra de Maria. 

Isso não será uma via eletrônica. 

Vocês irão reconhecê-la com o Coração porque Maria está presente em vocês, é claro, já que Ela é a sua
Criadora, Ela é a nossa Criadora, de todos nós. 

E no dia em que vocês encontrarem a sua mamãe, você irão chorar porque vocês vão encontrar algo que
vocês perderam.

Imaginem uma criança que perdeu a sua mãe e que a encontra. 

Há ainda uma emoção, mesmo sendo uma Alegria do Coração. 

É o que vocês irão experimentar no momento do Anúncio a ser feito por Maria.

Agora, o Aviso não é o Aviso de Maria, é a Advertência do cosmos. 

Não é Maria que vai precipitar tal evento ou outro evento. Maria é Amor e ela os ama a todos, mais que nós
todos reunidos, os velhos «Croûtons».

Então, o que vocês querem, que ela lhes envie um Aviso, ou que ela lhes envie um castigo? 

Isso é completamente surrealista. 

Maria os quer no Amor, com ela. 

É o que ela vem lhes anunciar. 

Mas se vocês não quiserem o seu Amor, infelizmente, Ela nada pode aí. 

Ela não vai forçá-los. 

Ninguém irá forçá-los a nada. 

Mas, entretanto, todo o mundo saberá disso.

Então, o Aviso não é a Advertência de Maria, é o Aviso do conjunto das forças cósmicas. 

Não de nós, mas dos movimentos planetários e dos movimentos cósmicos.

O surgimento deste evento não pode ser revelado porque pode tomar várias formas, vários aspectos, mas o
aspecto mais importante é o fenômeno do Aviso em sua própria Consciência, que você sentirá naquele

momento. 

O Aviso não é para puni-los, ainda uma vez, do que quer que seja. 

O Anúncio é uma grande Revelação, ao contrário.



***

Questão: você tem informações sobre os 3 dias de catalepsia, depois do Anúncio de Maria?

Não, absolutamente. 

Porque tudo isso não está ainda perfeitamente estabelecido. Isso irá ocorrer, mas, como sabem, nós
ajustamos progressivamente.

Nós também temos trabalho, não é? nós reajustamos recentemente. 

Desde alguns dias, vocês sabem (Miguel, eu creio, falou quando da sua vinda nesse lugar mesmo, mas
sobretudo detalhou, ao meio dia, hoje, o papel do Arcanjo Uriel que pode enfim se manifestar), o Arcanjo Uriel
pode entrar em manifestação, devido ao fato da conexão com a Fonte, porque ele tem um papel específico, o

Arcanjo Uriel, que está ligado à reversão e, como as energias da reversão não estavam presentes, obviamente,
ele não podia se inserir como realidade Vibratória, nesta dimensão. 

É o que está ocorrendo, de maneira temporária, no momento.

Muitas coisas, no nível galáctico, mudaram, desde o 15 de agosto deste ano. 

E talvez, povos ditos primitivos, festejaram, à sua maneira, esta festa do 15 de agosto. 

A reunião dos Anciões, que ocorreu este ano, no mês de maio, foi para festejar este evento.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados amigos, eu lhes agradeço por terem trazido tantas questões tão aplaudidas.

Então, eu vou lhes dar todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e espero revê-los em breve e ter a chance
de trocar com vocês, deste modo.

Não esqueçam que é também a minha festa hoje, é a festa de Miguel, porque ele está presente.

Então, a mim também, é um pouco a minha festa, porque foi o meu prenome em minha vida e eu tenho muito
desse Miguel aí.

Obrigado a vocês.

E eu lhes digo até muito em breve.

************
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- Ensinamentos de RAM -

~ A LINGUAGEM DA VIBRAÇÃO ~ 

Eu sou RAM.
Recebam, bem amados humanos, minhas saudações e minhas Bênçãos.

Como alguns de vocês já sabem, eu sou o Mestre do Ar.
Eu sou aquele que, desde mais de um ano, comunicou uma série de chaves Vibratórias e de Consciência para

permitir-lhes acessar a Vibração do Coração.

Eu gostaria, se quiserem, conversar com vocês, agora, sobre o que é a Vibração do Coração e a Vibração de Luz. 

***

O ser humano fala muito do Coração.
O ser humano fala muito da Luz.

Falar do Coração não é o Coração.
Falar da Luz não é a Luz.

O Coração não é uma ideia.
O Coração não é um conceito.

O Coração não é um comportamento.
O Coração, antes de tudo, é Vibração percebida, é Vibração sentida no peito.

Do mesmo modo, a Luz pode ser vista, a Luz pode ser conceituada, a Luz pode ser imaginada.
A Luz pode ser vista, com os olhos abertos ou fechados e, no entanto, ela não é a Luz.

A Luz, como o Coração, é Vibração.
A Vibração da Luz é uma Vibração que percorre o corpo e que amplifica os corpos sutis, desde o corpo etéreo até os

corpos mais sutis.

O ser humano é muito inclinado a colocar em palavras a Luz e o Coração, mas saibam que nem a Luz, nem o
Coração, são palavras e, antes de serem modificações da Consciência em meio mesmo à sua Vida, são, antes de

tudo, Vibrações.

Falar do Coração, sem sentir as Vibrações, não é o Coração.
Dizer e afirmar estar na Luz ou viver na Luz, sem perceber a Vibração, não é a Verdade.

Se a Luz está em você, a Luz vibra.
Se o Coração está em você, então, o Coração vibra.

Se o Amor está em você, então, o Coração vibra e a Luz vibra.

Qualquer outro Amor é apenas uma aproximação do Amor autêntico, do Amor Vibração.
O ser humano chama de Amor, a atração.
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O ser humano chama de Amor o desejo, a emoção.
O ser humano chama de Amor, a formação de um conceito, até mesmo filosofia, até mesmo religião.

E, no entanto, isso permanece no domínio dos conceitos, no domínio das palavras e no domínio da Ilusão.

Enquanto não há Vibração, no que se refere ao Coração, ao Amor e à Luz, não há Verdade, há Ilusão da Luz, Ilusão
do Coração e Ilusão do Amor. 

***

Evidentemente, o ser humano, entre as primeiras palavras que aprende e repete, são as palavras «eu te amo».
E, bem frequentemente, atrás das palavras há outra coisa e, sobretudo, não há a Vibração.

Eu sei que vocês estão aqui acerca das Dimensões e acerca da Luz.
A Luz do seu mundo não é a Luz da 5a. Dimensão.

A Luz de que falam os seres que alcançaram ou penetraram no Despertar não é a Luz que vocês veem.

Viver a Luz, viver um estado de despertar, acompanha-se de Vibrações e se acompanha também de modificações da
Consciência habitual, para uma Consciência mais unificada, mais apaziguada, e mais em Vibração.

Eu te amo é a expressão que, depois de «mamãe», é certamente a mais empregada na Humanidade e, no entanto,
essas palavras estão frequentemente privadas de sua Vibração.

Frequentemente essas palavras estão privadas da sua Luz, e ainda mais frequentemente, essas palavras estão
privadas do Coração.

Amar é dar.
Amar é dar-se abstraindo o Si.

O ser humano ama por ele e não pelo outro, enquanto que amar é dar-se ao outro e não se dar a Si.

Voltemos ao conceito de Vibração.

A Vibração é algo percebido como um movimento mais ou menos regular, mais ou menos rápido e, portanto, com uma
amplitude e uma frequência que lhes são próprias.

A Vibração pode ser imóvel.
Naquele momento, vocês não a percebem.

Ela se torna perceptível quando se modifica, quando se amplifica ou diminui em relação ao seu estado estendido ou
normal.

Perceber, captar a Vibração é então uma modificação da Consciência Vibral, estendida ou normal.
Esta Vibração pode se amplificar ou diminuir, atrasar-se ou acelerar-se, localizar-se em um ponto ou uma zona, ou

estar difusa no conjunto do corpo.

Então, a questão primordial que deve ser colocada a vocês, em meio ao seu caminho evolutivo, particularmente
nesses tempos e nesses momentos, é a capacidade do seu corpo para perceber a variação da amplitude e a variação

de frequência da Vibração.

Qual é o movimento gerado em vocês, de maneira geral, ou de maneira local?
A Vibração que se amplifica e cuja frequência se acelera participa inegavelmente da extensão da sua Consciência.

Somente a Luz, somente o Amor é capaz de desencadear isso.

Obviamente, na descrição que eu faço, nós não falamos de máquinas, não falamos de tecnologia, mas, sim, da
Vibração emitida por uma Consciência, seja ela desse plano ou de outros planos.

Se a Vibração é mais lenta, se a amplitude diminui, se a frequência é reduzida, então, a Consciência que emite esta
Vibração não participa da Luz e do Amor. 

***

Agora, eu disse que a Luz Vibral da sua Dimensão não é senão um pálido reflexo da Luz Vibral da 5a. Dimensão.
A Luz é, antes de tudo, Vibração.

Quando a Luz se combina com o Amor, ela se torna Fogo.
Fogo do Amor, Fogo que crepita, no sentido próprio como no figurado, nas suas lâmpadas, nos seus chacras, mas

também na totalidade do corpo.

Em todas as tradições, e não somente na minha, os seres que viveram e realizaram o despertar para a
transcendência descreveram, todos eles, sem exceção, o mesmo processo.

Eu não falo unicamente dos movimentos da Consciência e da energia em meio ao canal mediano da coluna vertebral,
chamado de Sushumna, eu não falo unicamente da descida, nas lâmpadas ou nos chacras, da Shakti ou Espírito

Santo.



Eu falo de um processo muito mais geral que vocês são levados a viver hoje, se o aceitarem.

A Vibração é a garantia da autenticidade da Luz e da autenticidade do Amor.
O Amor sem Vibração não é o Amor.

A Luz sem Vibração não é a Luz.
O Amor é a Luz.

Sem o Fogo do Amor não existe Luz e Vibração.

A linguagem do humano é chamada a mudar.
A sua linguagem é feita de palavras, de Vibrações sonoras.

Ela deve passar para a Vibração da Consciência, substituir a linguagem pelo Verbo.
O Verbo é agente Criador, o Verbo é Vibração, não somente Vibração sonora, mas Vibração da Consciência.

O Amor e a Luz verdadeiros participam da Consciência e, portanto, da Vibração.
A linguagem das Vibrações é uma linguagem cujo aprendizado é fácil.

A qualidade e a quantidade da Vibração determinam e condicionam a realidade e a Verdade do que vocês percebem
no Amor e na Luz.

O trabalho da Vibração e da percepção da Vibração é a única promessa, é a única garantia da autenticidade do que
vocês vivem ou do que vocês irão viver. 

***

Bem além da sua reunião, aqui, neste lugar, na Terra, o Sistema Solar é submetido a Vibrações novas, Vibrações
destinadas a elevar em vocês, o Coração e a Luz.

Esta Vibração deve fazer, antes de tudo, ressoar a sua Consciência, a fim de abri-la e de permitir-lhes captar e
ressoar com o fluido das Vibrações vindas de outros lugares, de fora do seu Sistema Solar.

Este afluxo de Vibrações é destinado a permitir-lhes, se desejarem, viver uma outra oitava da Criação.
E viver uma outra oitava da Criação não é uma escolha deliberada, mas é uma escolha da Vibração da sua

Consciência.
Somente a Consciência que supera a esfera da personalidade, somente a Consciência tendo acesso à Radiação da

Presença, à Radiação do «eu sou o que eu sou» é capaz de despertá-los para esta Vibração.

A Vibração que vem é Amor e Luz.
Ela é Amor e Luz porque, quando vocês a captam, quando vocês ressoam com ela, vocês são capazes de perceber a

rapidez e a amplitude percorrendo as suas lâmpadas e os seus corpos.
Esta Vibração nova é destinada a despertá-los.

O despertar se faz pela Vibração.
O despertar se faz pela captação da sua Consciência que se abre a esta Vibração.

As palavras podem enganar.
Os humanos podem se enganar.

Isso faz parte, assim como lhes disse, da experiência.

Mas a Vibração não pode se enganar.
Ela é frequência, ela é intensidade, capaz ou não, segundo a sua proximidade Vibratória, de colocar em ressonância,

em vocês, as portas adequadas.

Além do som, existem Vibrações trazidas por uma linguagem Vibratória que não é uma linguagem de palavras, mas
uma linguagem silábica, linguagem de Vibrações, as Vibrações tendo precedido e induzido a Criação.

Eu não falo da Criação desta Dimensão, mas da Criação do conjunto das Dimensões que pôde ser feita de acordo
com uma arquitetônica precisa, por um agenciamento preciso da Vibração Mãe.

Vibrações silábicas que lhes foram entregues, há alguns meses, as primeiras delas.
Eu não voltarei nisso. 

***

Eu insisto, de modo efetivo e forte, nesta noção fundamental: não pode haver Alegria se você não tiver esta Vibração.
Não pode haver Unidade se você não descobrir esta Vibração.

A Vibração de que falo é a combinação do Coração e da Luz ou do Amor e da Luz, pelo seu poder Vibratório.
A combinação dos dois é chamada de Fogo do Amor.

O Fogo do Amor é uma Vibração que nasce, geralmente, na parte superior do corpo, no nível da cabeça ou do
Coração.

As duas coroas brilhantes do Coração e da cabeça se juntam então em um abrasamento das duas rodas, das duas
coroas, formando o símbolo do infinito e se desposando.

A Vibração se percebe e é percebida no Coração e na cabeça.
É esta Vibração que leva a sua Consciência a se expandir e a alcançar as esferas do indizível que, na tradição,

chamamos de Samadhi.



O Samadhi é simplesmente a reconexão com a Vibração do Fogo do Amor no Coração e na cabeça.

Existem sete oitavas diferentes, por vezes sucessivas e por vezes não.
Então, vocês estão aqui para aprender e para viver, sobretudo, a linguagem da Vibração.

A Vibração denominada «Fogo do Amor» é aquela mais próxima da sua Essência, da sua dimensão estelar ou da sua
dimensão de Luz autêntica.

Vocês vão, por intermédio da sua Consciência e por intermédio da Vibração do cristal e das sílabas sagradas,
penetrar na linguagem vibratória do Fogo do Amor. 

***

Eu disse, há agora um ano do seu tempo terrestre: há apenas uma porta de saída desta Ilusão e esta porta é o
Coração.

Não o Coração chantagem, não o Coração palavras, não o Coração ideia ou abstração, mas o Coração Vibração.
Não há outras possibilidades além dessa.

Os seres humanos viveram uma série de etapas (há vários anos, bem antes da intervenção dos Arcanjos) em relação
com a ativação, por toques sucessivos e por correntes sucessivas, na Humanidade e na Consciência, de Vibrações

cada vez mais elevadas e cada vez mais penetrando em meio aos seus corpos e às suas Consciências.

Esta pulsação, esta Vibração, é hoje levada ao máximo pelo trabalho da Humanidade, pelo trabalho de grandes
entidades de Luz, mas também porque a Terra e o sistema solar tiveram uma reunião específica com a Luz, com a

Vibração, com o Coração, com o Amor e, portanto, com a Luz autêntica.

É isso que os prepararam, a Terra e todas as Consciências, para viver o que está vindo.

O Fogo do Amor é um Fogo devorador, mas que não queima.
O Fogo do Amor é uma Vibração que se estende de maneira extremamente rápida desde o Coração ou a cabeça, ou
nos dois, ao conjunto do corpo e que, sobretudo, se acompanha de um sentimento específico que está além de um
sentimento humano normal, de um estado específico em relação com o Ser, com a Presença, a si mesmo, e que é

Alegria.

A Alegria é Vibração e expansão.

Assim como o Coração é a porta de saída, a Alegria é o motor.

Vocês não podem sair da Ilusão sem viver a Alegria.

Olhem as experiências vividas pelas Consciências humanas encarnadas em todas as tradições, em todas as
religiões.

Algumas almas consumiram-se no Amor, pela Alegria.

A Alegria de que falo, certamente, não é o prazer.
A Alegria de que falo não pode ser satisfeita porque ela não é uma busca, ela é um estado.

O trabalho vibratório é o único que não pode induzi-lo ao erro. 

***

Lembrem-se, entretanto, de que a Vibração da Luz, nesta Dimensão, não é a Vibração da Luz da 5a. Dimensão.
A Vibração na sua 3a. Dimensão é calor.

Vocês chamam de magnetismo ou de eletromagnetismo.

A Vibração da 5a. Dimensão, a Vibração da Luz da 5a. Dimensão, para ser mais exato, é Fogo do Amor e,
paradoxalmente, isso não é calor, mas formigamento e Vibrações, é expansão, é ampliação da Vibração.

A Vibração, vocês compreenderam, é o motor, mas também o elemento que vai lhes permitir, além das suas
concepções, das suas ideias, além da sua própria compreensão, perceber e saber se a Vibração é Amor, Luz,

Coração, ou se ela não é isso.

E vocês têm a capacidade inata para perceber, pela Vibração, o que é certo e o que é falso, coisa que jamais
poderiam fazer observando ou ouvindo palavras ou um rosto.

O aprendizado da linguagem vibratória é, hoje, essencial.
Conhecer a Vibração e as suas manifestações dá acesso à certeza, à evidência do que é percebido e do que é

sentido.
A abordagem da Vibração pode se fazer, assim como lhes dei, pela meditação sobre o Coração, mas pode também

ocorrer pela aproximação Vibral direta desta onda de Luz que está vindo para vocês.

Alguns podem dizer «como captá-la?», «como vivê-la?», «como senti-la?»



Bem, de início, aprendendo a ouvir a Vibração, do mesmo modo como aprendem a ouvir, quando crianças, aquilo que
lhes falam.

Do mesmo modo, vocês devem ouvir a Vibração.
O ouvir da Vibração não se fará senão a partir do momento em que o mental fizer silêncio, sobre os outros polos de
atividades de suas Vidas, a partir do momento em que vocês estiverem realmente à escuta, com a única diferença

que a escuta, aí, não se faz pelos ouvidos ou pelos olhos, mas no repouso e na imobilidade do Coração e na noção
importante do acolhimento da Vibração para resultar, em um segundo momento, no abandono na Vibração.

Muitos seres de Luz lhes disseram que a Luz era inteligente.
Ela o é, muito mais do que jamais seria um cérebro humano.

A Inteligência da Luz Vibral é evidência porque sabe onde está o que é bom, ela sabe onde está a Unidade.
Para isso, o ser humano deve se ligar, colocar-se à escuta da Vibração.

Esta etapa é essencial na evolução da sua Consciência, hoje, sobre este mundo terrestre.

A Luz é inteligente e a Vibração também, já que ela a acompanha.
Ela é até mesmo o suporte.

A Inteligência da Vibração pode transmutar, na Consciência humana, muitas coisas.
Se vocês olharem a vida de alguns místicos que encontraram esta Vibração, vocês vão se aperceber de que as

necessidades fisiológicas mudam.

A Alegria se instalando, ela afasta certamente do ser que a vive o sofrimento, ela afasta o sofrimento porque não há
mais lugar, na Vibração, para o sofrimento, nem mesmo para a doença.

A Vibração é cura total.

A Vibração é o que deve se estabelecer em vocês, para isso não há técnica complicada, aquela que eu dei, há um
ano («meditação direcionada para o coração», incluída em «protocolos») era muito simples e teve efeitos para muitos

seres humanos.

***

Hoje isso é ainda mais simples porque a intensidade da Luz é mais importante do que nunca.
E a Luz lhes pede, simplesmente, que a acolham, que se abandonem a ela a fim de deixá-la trabalhar e transformá-

los.
Então, é mais fácil, para o ser humano, realizar esse abandono, esse acolhimento da Luz Vibral, pela prática de

exercícios.

Não creiam, com isso, que os exercícios sejam indispensáveis, mas eles o são, de uma maneira particular, para o seu
mental.

Há literalmente um reencaminhamento da Vibração a fim de permitir-lhe evitar o mental, passando pela Vibração
silábica, passando pelos cristais, ou passando pelo que vocês chamam de «trabalhos energéticos» de preparação

para a Vibração.
É isso que vocês vão realizar.

O que quer dizer também que hoje, para o ser humano que queira encontrar a saída, qual é a saída?
A saída não é absolutamente o fim.

A saída é talvez um fim, aquele das ilusões.
A entrada na Eternidade, no Estado de Ser, não pode ocorrer senão a esse preço.

A perda das suas referências habituais não é uma perda definitiva, mas uma transcendência dessas referências.

O olho da Consciência que se abre à Vibração vai dar na Alegria e na compreensão do que muitos intervenientes
chamaram de «falsificação deste mundo» e a sua Ilusão.

Muitos modelos tradicionais disseram que este mundo seria Maya, Ilusão.
Mas, obviamente, quando o corpo sofre, é difícil de lhe dizer que é uma Ilusão, quando os problemas se acumulam, é

difícil de se dizer que são Ilusão.
Vocês jamais poderão convencer o seu mental de que isso é apenas uma Ilusão porque isso é, para ele, a única

realidade e a única Verdade.
Há apenas para subtender isso e, fora disso, não existe, simplesmente. 

***

Então, a evolução da sua Consciência na Luz Vibral, na Luz e na Vibração do Amor, acompanha-se da morte do
mental.

A morte do mental não necessita de enterro, nem de desaparecimento.
A morte do mental significa simplesmente que a Consciência que descobriu a Vibração vai doravante controlar, não

no sentido de um controle, mas, de preferência, no sentido de um acercamento, de uma sobreposição: a Consciência
vai então se sobrepor ao seu mental, ele não poderá mais ser o seu mestre, mas ele estará ao seu Serviço.

Há, portanto, inversão e troca de funções.

Habitualmente, na Vida do ser humano, é o mental que decide e que os faz crer que é a sua Consciência e vocês



acreditam nisso.
Mas o dia em que vocês descobrirem a Consciência Vibral, o mental não pode mais mentir para vocês.

Ele é envolvido e apaziguado pela Consciência desperta.
A Consciência desperta é a única que aceitou acolher a Vibração da Luz, que ali se abandonou, que ali imergiu e

ressurgiu renovada.

Hoje, vocês penetram nos mundos de Vibrações cada vez mais rápidas, acompanhando-se de uma aceleração em
meio aos seus modelos de Vida, mas também em meio aos modelos de Vida da Humanidade inteira.

Vocês estão neste período que vários textos chamaram de «tempos reduzidos» porque muitos fenômenos deveriam
ali acontecer, mas também porque a Consciência deveria ali se deslocar de maneira expandida, elástica e extensível.

Neste período, as portas estão se abrindo, muitas revelações têm ocorrido.
Muitas coisas se revelam e pedem para avançarem, para mudarem, para fazerem morrer ou deixarem morrer o que

deve morrer, o que os prendiam, o que os impediam de serem livres, de serem soberanos.
Tudo o que os controlava, os tem sufocado.

Vocês compreendem que com a Luz e com a expansão da Consciência, nada há de descontrolado.
Há somente que deixar agir, sem no entanto ficar inativo porque deixar agir demanda, em Si, um trabalho sobre Si de

abandono à ação da Luz.
Vocês chegaram agora a esta etapa.

Vocês irão viver, cada um no seu ritmo, em função das suas predisposições para aceitarem, em função das suas
capacidades para elevarem as suas Vibrações.
Não pode aí haver derrogação ou suspensão.

Assim como lhes foi dito, o relógio cósmico é muito preciso.
Ele corresponde a movimentos, certamente com ajustamentos, mas a movimentos da mecânica celeste específicos
em que as galáxias e os mundos e as dimensões interferem entre eles, vocês devem, vocês também, interferir e se

ajustar à onda da Luz, à onda do Amor.

O órgão de ajuste é o Coração: a sua capacidade para amar sem palavras, mas na Vibração, a sua capacidade para
entrar em ressonância com outras Consciências presentes nesta Terra, não unicamente os homens, mas,

certamente, a natureza e os outros reinos. 

***

Como perceber, além da percepção da Vibração, que vocês estão no bom caminho?
Basta simplesmente olharem os momentos que vocês passam durante seu dia, sentindo-se liberados, sentindo-se na

Alegria.
E, se vocês olharem os seus dias passados, se esta proporção de Alegria, se esta proporção de liberação, não

aumentar, então, vocês estão de costas para a Luz.

A Vibração da Luz é liberação, a Vibração do Amor está ligada ao fato de retirar todos os laços, todas as amarras.

É importante compreender e aceitar que, se um medo surgir, ele os contrai e ele não pode vir da Vibração da Luz.
A contração é o oposto da Alegria.

A Alegria é dilatação, a Alegria é liberação.

Quando vocês exercem ações, sejam elas quais forem, quando afirmam a sua soberania, quando decidem deixar tal
coisa, tal ser ou tal região ou tal situação, isso deve colocá-los na Alegria, não na satisfação de um desejo qualquer,

mas, bem mais, em um estado de liberação e de abertura.

A Alegria é, hoje, algo que está à sua porta.
A Alegria de que lhes falo não é uma Alegria consecutiva a uma recompensa, ela é consecutiva a sua liberação.

Não é porque vocês deixam tal ou tal coisa que vocês estão na Alegria, mas, sim, porque vocês se liberam das suas
correntes.

Se vocês fossem capazes de levar o tempo necessário para colocarem e soltarem os seus fardos, e olhá-los pelo que
eles são: pesos que impedem a sua leveza, então vocês aceitariam muito mais facilmente se desfazer desses fardos.

O alívio é o que permite a Alegria.

Cada vez mais seres humanos são chamados a viver e a vibrar esta Alegria.
A partir do momento em que ela se animar em vocês, fica cada vez mais fácil de perceber o que vai no sentido da

Vibração (e que portanto os alivia) ou o que vai no sentido da ausência de Vibração (e que portanto os torna
pesados). 

***

O movimento de liberação refere-se ao conjunto de Consciências e ao conjunto deste sistema solar.
É necessário irem no sentido da liberação.



Então, obviamente, o mental vai argumentar que vocês são obrigados a prever, que vocês são obrigados a planejar,
que vocês são obrigados a pensar no amanhã, mas tudo isso os afasta do instante, tudo isso os afasta do Aqui e

Agora, da decisão correta: aquela que os alivia, aquela que os eleva.

A Vibração é certamente o elemento motor que deve lhes permitir ir para a Alegria.
Sem Vibração não há Alegria.

Se a Vibração aparecer, há Alegria, sejam quais forem as circunstâncias exteriores de sua Vida.
Vocês podem ter vivido um drama familiar e sentir, no entanto, esta Alegria.

Então, esta Alegria virá apagar o peso e a tristeza relacionados com a perda.

Vibrar e entrar na Vibração é escapar aos condicionamentos, é escapar ao mental e a essas armadilhas, é entrar na
liberdade, é entrar na liberação.

Hoje, a Luz os chama para esta liberação.
Vocês querem ali responder ou querem persistir no peso?

Não há, e haverá cada vez menos, meias-medidas.

O caminho do equilíbrio encontrar-se-á depois da ruptura de um equilíbrio que vocês tinham atingido, cada um à sua
maneira, na sua Vida.

O novo equilíbrio ocorre a uma oitava bem superior àquela que vocês conhecem porque este equilíbrio não é em
função de ações/reações, de consequências da encarnação, mas, bem mais, um equilíbrio em relação com um estado

bem específico.

Este estado específico foi desenvolvido pelos Arcanjos e corresponde ao que alguns de vocês começam a viver e a
experimentar: a diferença entre a personalidade e o Estado de Ser, a diferença entre a Ilusão e a Verdade, a

diferença entre o peso e a leveza, a diferença entre a Alegria e o peso.
Mas vocês devem escolher.

A Vibração vem a vocês para fazê-los ressoar, e ativar em vocês, a Verdade da Alegria. 

***

Aí está, pelas minhas palavras, mas também pela Vibração, o que eu queria lhes dizer como um preâmbulo do que se
anuncia para vocês, de maneira específica, neste espaço.

Obviamente, o conjunto da Humanidade se apronta para viver isso, alguns sem preparação alguma.
A irrupção da Luz em meio à sua densidade será um Fogo de artifício e um abrasamento.

Para outros, isso será ou desagradável ou inexistente, porque não vivenciado.
Vocês não têm que se prender ao outro.

A melhor maneira de fazer aderir não é convencer, mas manifestar a Verdade pela Vibração.
Estando no seu caminho, estando em ressonância com a Luz Vibral, vocês irão se tornar as testemunhas da Luz,

vocês irão de tornar os Divulgadores da Luz, os Ancoradores da Luz.
Isso não precisa de palavras, isso não precisa de explicação: há apenas que Ser e irradiar.

Compreendam bem que a época que vocês vivem é uma Graça infinita.

Bem amados, se vocês tiverem perguntas em relação a esse processo, eu gostaria de tentar trazer um
esclarecimento suplementar. 

***

Questão: o que significa sentir sobre o coração como queimar, ao cruzar com uma pessoa?

O coração que queima são as primícias da ativação do Coração.
Trata-se de um Fogo devorador.

O Fogo do Amor é a queimação do Coração, aquela trazida pelos Anjos Abrasadores, denominados Serafins,
Querubins, às vezes por MIGUEL, mas, também, simplesmente, por um outro ser humano. 

***

Questão: se a parada do mental for um preâmbulo à abertura do Coração ou à Vibração e se a Vibração puder
travar o mental, como os dois se articulam?

O ser humano deve aprender a limitar o mental a fim de que a irrupção da Luz na sua Essência aconteça.
Há casos, também, em que o outro sentido é possível, não há regra absoluta.

Hoje, tudo é experiência facilitando a irrupção da Luz, quer isso passe pelo protocolo que lhes dei (meditação
direcionada para o coração), quer isso passe por um encontro humano ou espiritual.

Há conjugação e ampliação dos fenômenos de Vibração, tornando possível a ativação do Fogo do Coração, de
diferentes modos.



Não há regra absoluta, tudo é possível.

O importante é compreender que a Vibração que percorre o Coração como um Fogo devorador é a ilustração perfeita
da ativação da Consciência Vibral. 

***

Questão: no acesso ao corpo de Estado de Ser, o mental terá ainda um papel de transmissão do
Supramental?

Se eu bem compreendi o que foi perguntado, a resposta é não.
O mental poderá apreender-se da experiência para tentar reproduzi-la, mas, entretanto, isso não será a experiência.

A experiência está ligada à Vibração e não às palavras.
Certamente, as palavras são portadoras de uma Vibração, mas não são a Vibração de que falo. 

***

Questão: podemos igualmente acessar a Vibração na comunicação, com o Coração, com um animal ou uma
planta?

Sim, de maneira indiscutível.

***

Questão: é normal se sentir «derrubado» pela energia?

Com o reajustamento entre a Vibração da personalidade e a Vibração do Estado de Ser, que está mais presente do
que antes, pelo quase desaparecimento do que foi denominado franja de interferência, ou franja astral, pela própria

influência das radiações cósmicas, a Vibração do Estado de Ser se aproximou da Vibração da personalidade.
Isso pode ser vivido por algumas Consciências como uma sensação de flutuar ou de se encontrar realmente entre

dois mundos, entre o despertar e o sono, por exemplo, ou entre o sono e o despertar.
A Vibração da Presença que desce para vocês ocasiona isso, sem apreensão.

Na maioria das vezes, em um estado de desprendimento do que é vivenciado.
Isso participa, de maneira inegável, da realização, em vocês, do Estado de Ser e da Presença.

A Vibração e a Radiação cósmicas que vocês percebem e sentem sobre a Terra podem se expressar por períodos,
por vezes importantes, de reajustamento, dando efetivamente uma impressão de fadiga ou de peso, associada,

obviamente, ao efeito da Vibração.

Mas o que percebe isso é a Consciência da personalidade.
A Consciência do Estado de Ser se revela no momento oportuno, a partir do momento, para alguns seres, quando a

Consciência da personalidade não pode mais combater a influência da Vibração da Luz.

Então, alguns seres vivem reajustamentos importantes, dando, em um mesmo dia, a impressão por vezes de estar
desconectado ou de estar em um outro lugar mal definido.

Ou, então, podem surgir, ao contrário, fases de exaltação intensa em relação com a penetração do Fogo do Amor.

Cada Consciência reage e vive diferentemente o processo, cada caminho é diferente e vocês estão, cada um, em
uma etapa diferente neste caminho.

O importante, mesmo nesse estado específico de peso, é sentir a leveza.
Há evidências, apesar da flutuação da Consciência.

Alcançando uma vez a Vibração da Alegria e da Luz autêntica, isso pode bastar para engrenar as transformações
salutares, as mudanças salutares.

O importante sendo este impulso inicial.
É preciso deixar, depois, a Inteligência da Luz agir e interagir em vocês.

É preciso deixá-la o tempo de se instalar, de assumir lugar e de se espalhar.

Ainda uma vez, cada um a seu ritmo, o importante sendo que, seja o que for vivido no nível do corpo e no nível da
Consciência, isso é, em última análise, se vocês olharem hoje, isso é, de todo modo, muito melhor que ontem.

Isso faz parte de ajustes na Luz e de reajustamentos entre a personalidade e o Estado de Ser.
A partir do momento em que vocês começam a se abandonar à Inteligência da Luz, as Sombras presentes na

personalidade se esvaziam, tanto da esfera psicológica como da esfera fisiológica.

A Vibração da Luz os engaja a irem para uma transformação essencial, para um alívio dos seus pesos e dos seus
fardos (cargas).

Obviamente, isso não acontece em um dia, mas procede por pequenos toques sucessivos até o dia em que ocorrer o



abrasamento da Vibração, o Fogo do Amor.
Naquele momento, sua Vida e sua Consciência terão definitivamente basculado.

Não haverá mais retorno possível. Nunca mais. 

***

Questão: por que o que sentimos, na Alegria ou no desconforto, é amplificado?

A Luz Vibral que vem para vocês é expansão.
Esta expansão é aumento da sensibilidade.

É como se o que estava pesado e escondido, se revelasse.
Então, sim, tudo é amplificado, em um sentido como em outro.

Tudo depende do sentido da reação.

É o que vocês mesmos observam nos jogos da Consciência da Humanidade inteira, nesse momento.
As coisas podem ir muito rápido, os pequenos toques se sucederam e sentimos bem que a Humanidade, na sua

totalidade, pode ir num sentido ou noutro, e bem depressa.
Mas os dois sentidos, por mais opostos que sejam, irão conduzir, inevitavelmente, à instauração de uma nova

Dimensão e à instauração de um novo estado de Consciência e de Vida.

Vocês têm, simplesmente, de acolher, ainda uma vez, de se banharem, o mais livremente possível, nesta onda de
Radiação.

Naquele momento, vocês irão descobrir, extremamente rápido, que a natureza essencial e fundamental da sua
dimensão de Semente de estrela, em meio mesmo a esta personalidade, é a expressão da Alegria e que não pode ser

de outro modo.

***

Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

***

Então, bem amados Mestres da Luz, eu lhes proponho um instante de comunicação Vibratória.
Isso irá me permitir lhes dar as minhas Bênçãos e lhes desejar o melhor.

Eu os abençoo.

Comunguemos.

... Efusão de energia ...

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

Mensagem do Amado e Venerável RAM no site francês:
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Questão: você nos disse que alguns de nós, no momento da Ascensão, iriam se tornar Guardiões,
mas, Guardiões de que, de quem?

Os guardiões, por definição, bem amada, são seres que se encontram nas dimensões intraterrestres.
Dada a decisão recente da Fonte de cortar curto, se pudermos dizê-lo, a experiência da terceira dimensão
dissociada, o povo de Guardiões será daqueles capazes de gerar as Vibrações existentes em meio aos

sistemas intraplanetários, a fim de permitir a expansão da Vida na terceira Dimensão que será denominada,
desta vez, «unificada». 

Portanto, não haverá separação, propriamente falando, entre os seus Guardiões e aqueles que vocês têm hoje,
quer isso seja os povos humanoides ou não humanoides. 

Não haverá mais separação com relação a esses Guardiões. 

O seu futuro, em função da sua Ascensão, é, obviamente, diferente segundo a sua origem estelar, segundo a
sua Fonte e segundo a sua função.

Assim, cada um irá seguir o seu caminho, cada um irá à sua casa e irá assumir as funções que são as suas. 

Portanto, os povos chamados de intraterrestres, os Guardiões, serão os Guardiões de uma Vida da superfície
chamada de terceira dimensão, aí também, mas não separada. 

***

Questão: é importante conhecer a nossa origem estelar?

Sim. 
Mas a Revelação, bem amado, não se faz senão no momento oportuno, no momento adequado. 

Todos vocês têm uma filiação estelar. 
Todos vocês têm Quatro filiações espirituais que podem se mesclar ou se diferenciar da sua origem estelar.

Entretanto, isso não me é permitido no nível da Revelação. 
Isso é uma Revelação que ocorre no decorrer do seu caminho, em um momento preciso e um momento

escolhido, que corresponde a uma oitava vibratória que você atinge e que permite esta Revelação. 

A Revelação da sua filiação estelar, a Revelação das suas filiações espirituais ancora, em você, a nova Vida e a
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nova Dimensão. 

Entretanto, não há curiosidade a ter, no sentido intelectual.
Revelar-lhe que você pertence a tal linhagem ou que uma das suas linhagens é essa, não lhe trará grande coisa

enquanto você não viver a Revelação vibratória.
Não há então meio de desvendar, senão por vocês mesmos, o que vocês são, no nível da sua Essência

estelar ou das suas filiações espirituais. 

***

Questão: por que sempre tenho medo de serpentes e fico perturbada ao ouvir falar de cérebro
reptiliano?

Bem amada, isso está inscrito no mais profundo desta memória celular que é o seu corpo que você habita
hoje. 

De fato, você guarda totalmente escondido, mais ou menos profundamente, esta noção de medo de répteis. 

De onde ele vem? 
Ele vem, obviamente, da sua queda inicial nesta Dimensão, desejada e ocasionada pelos Demiurgos e pelos

povos Reptilianos. 

Entretanto, é preciso compreender que, bem antes desse fenômeno de rebelião, se o pudermos chamar
assim, os povos Reptilianos e em particular aqueles que vocês chamam de Dragões, eram povos

extremamente evoluídos, bem mais do que vocês são hoje, além mesmo da sua Dimensão estelar. 

Os povos chamados de Dragões eram Mestres geneticistas, do mesmo modo que os seres vindos de Sírius,
e, em particular, os povos Delfinoides.

Esses dois estiveram na origem de múltiplas experiências nos multiversos e nas multidimensões. 
Eles permitiram o desenvolvimento da Vida em muitas dimensões e em muitas direções, até o momento em

que alguns Dragões, imbuídos do seu poder, decidiram criar uma matriz separada, em parte, da Fonte. 

Assim, há escrito em vocês, qualquer que seja a sua origem estelar, quais são as suas filiações ou os seus
pilares espirituais, em alguma parte está inscrito em vocês, este medo. 

Entretanto, vocês precisam admitir que alguns de vocês possuem pilares ou filiações espirituais relacionadas
com essas linhagens. 

***

Questão: no que consiste o Serviço, hoje?

Bem amado, é preciso compreender o sentido dessa palavra «Serviço».
Servir, é o quê? 

Servir pode ser concebido como uma doação de Si. 
Mas é importante discriminar: a quem você se doa? 

Quais são os seus empregados? 

Vocês foram criados nesta Dimensão a fim de servir o seu Deus.
Entretanto, isso é uma Ilusão. 

O Serviço não é o Amor. 
A radiação não é o Serviço. 

A radiação é um estado de Ser. 
É preciso passar do Serviço ao Ser. 

E quando vocês estão no Ser, nesse momento, vocês servem naturalmente. 
Mas se vocês servirem sem conhecer o Ser que vocês são, nesse momento, vocês entram em uma relação de

dependência que não é uma liberação. 

As palavras são utilizadas frequentemente com dois sentidos.
Esta noção de duas faces é extremamente frequente em todos os ensinamentos espirituais. 

O modo mais importante, para o ser humano, é fazê-los crer que vocês trabalham para a sua liberação no
sentido do Serviço. 

O Bhakti Yoga, como é chamado no Oriente, é proposto ou vendido como sendo um meio de acessar a
Iluminação.

Isso é em parte verdade e em parte falso. 



Vocês podem passar vidas inteiras no Serviço de uma causa, no Serviço de um grupo, no Serviço de uma
filiação, sem, no entanto, chegarem à Iluminação. 

Assim, portanto, há verdade e há falsidade. 

Entretanto, a partir do momento em que vocês descobrem a sua dimensão fundamental de Ser
multidimensional, a partir do momento em que vocês se conectam ou se reconectam com a sua dimensão

estelar, a partir do momento em que vocês ativam em si as filiações espirituais, vocês estão obrigatoriamente
no Serviço, mas esse Serviço não é a mesma forma que o Serviço que lhes é imposto, em que lhes é pedido,

em que esperam fazê-los encontrar a Iluminação pelo Serviço. 

Assim, é preciso bem compreender que existem vários serviços e as forças dos «maus rapazes» jogam
sempre nesta noção de dualidade de palavras. 

Os exemplos são muito numerosos. 
Assim, por exemplo, quando vocês falam de Nações Unidas, em inglês, United Nations (U.N.), é uma paródia,

obviamente, da Unidade. 

A Nova Ordem Mundial sendo uma paródia da Unidade, as forças de separação, de dicotomia, que os precipita
nesta Dimensão, sempre inverteram o processo, quaisquer que fossem. 

Assim, portanto, a palavra Serviço que, no Espírito humano, é um sentido nobre de devoção, de doação de Si,
encontra-se falsificada no sentido de servidor, o que não é de qualquer modo a mesma coisa, vocês hão de

admitir. 

Assim, vocês podem aderir a ensinamentos ligados, por exemplo, ao que chamam de lojas oficiais e, aderindo
a essas lojas, vocês se colocam a serviço deles. 

Mas esta própria loja, a quem serve?
A questão é fundamental. 

Quem garante a vocês, além das palavras e além das concepções ou filosofias empregadas e transmitidas,
que a energia que vocês fornecem, no sentido do Serviço a essas lojas, vai servir à Fonte?

A Fonte nada lhes pede. 
A Fonte pede para Ser na Unidade. 

E, a partir do momento em que vocês realizarem a Unidade, o Serviço se estabelece espontaneamente, sem
esforço, sem vontade alguma, o que é, admitam-no, profundamente diferente do sentido do Serviço tal como

lhes foi proposto, para não dizer vendido, por alguns ensinamentos. 

***

Questão: se a Unidade pode conduzir à abundância, a abundância pode conduzir para a Unidade?

Bem amado, cada caminho é diferente e você irá compreender necessariamente que a abundância é diferente,
de acordo com a experiência de cada um.

Alguns seres estão na abundância e encontram a Unidade na abundância.
Alguns outros seres vão encontrar, através da privação, e, portanto, da falta de abundância, a Unidade. 

Não há regra absoluta. 
A abundância não pode conduzir sistematicamente à Unidade.

A abundância pode, por vezes, conduzir à dualidade e à separação. 
Não há regra absoluta. 

A abundância faz parte da Unidade. 
Mas de qual abundância estamos falamos? 

A abundância material não é a abundância espiritual.
A abundância espiritual é, não a pobreza, mas a satisfação das suas necessidades segundo a Inteligência da

Luz e não segundo a sua própria vontade. 
Para um ser, a abundância pode ser simplesmente ter o que comer a cada dia.

Para outro, a abundância pode ser poder se deslocar à vontade em tal ou tal automóvel. 
Para outros, enfim, a abundância consiste em ter uma conta bancária bem guarnecida. 

Para alguns seres, isso vai aproximá-los da Unidade, e, para outros, isso vai afastá-los, tão seguramente como
pesos muito mais graves, da sua Unidade, e vai mantê-los na dualidade. 

Não há, portanto, com relação à abundância, um caminho único.
Cada um aí reage em função dos seus próprios impulsos e das suas próprias vivências, tanto no nível de

encarnações como no nível da alma. 

Entretanto, a abundância espiritual estritamente nada tem a ver com a abundância material, mesmo se esta
abundância espiritual se expressar, por vezes, na vida, por uma abundância material. 



Mas não esqueça que, quando vocês alcançam e encontram a Unidade em vocês, a abundância toma uma
importância toda relativa em relação à noção de abundância da Vibração e de abundância da vivência da

Unidade, que é primordial. 
Nesse momento, o resto se segue, e segue sem forçar, sem esforço.

Esta é toda a diferença da abundância que você vai procurar para se premunir, para se preservar dos
inconvenientes da vida.

É profundamente diferente da abundância que se manifesta a partir do momento em que vocês tiverem
encontrado a Unidade. 

Eu vou tomar um exemplo muito simples de compreender: vocês têm um problema a resolver que necessita de
um investimento, de certa soma do que chamam de dinheiro. 

Quer vocês tenham este dinheiro, quer não o tenham. 
Se vocês estiverem na resistência, vocês exercem esforços, mais ou menos fáceis, segundo o seu caminho,

para adquirir o que lhes falta de dinheiro.
O Ser que vive na Unidade não se coloca esta questão.

Ele está na abundância, espontaneamente, pela reconexão com a sua Fonte.
Nesse momento, ele emite uma ideia e a abundância irá se manifestar, de modo certeiro, muito diferente do

caminho que é utilizado por aquele que utiliza as vias da dualidade e, portanto, da resistência. 

Em um caso, há resistência para adquirir a abundância, no outro, há abandono à abundância que está
chegando.

Isso não tem de forma alguma a mesma conotação nem a mesma finalidade, mesmo se, no final das contas,
cada um chegar ao seu objetivo. 

Mas há um caso em que vocês chegaram ao objetivo permanecendo na Unidade, e no outro caso vocês se
afastaram da Unidade. 

***

Questão: e sobre as pessoas que se põem no Serviço por causas humanitárias?

Bem amado, os seres que se engajam em uma ação de Serviço, no sentido humanitário, através de algumas
organizações, participam, de maneira inexorável, apesar da sua vontade, da manutenção da dualidade. 

É muito diferente levar uma ajuda sob a forma alimentar, sob a forma de cuidados médicos, isto é uma ajuda,
isto é um Serviço, mas esse Serviço mantém a dualidade. 

O importante não é vir ajudar, o importante é que o outro se ajude ele mesmo.
A única maneira de ajudá-lo, na Verdade e na Unidade, é mostrar-lhe uma qualidade de Vibração. 

Os maus rapazes compreenderam perfeitamente o princípio de dualidade, já que eles criaram isso. 
Tendo criado esse princípio de dualidade, ele funciona deste modo em todos os setores da Vida. 

O que quer dizer? 
Isto é muito simples e vocês vão compreender bem depressa. 

Imagine que vocês criaram um problema, convém também trazer a solução, depois de ter deixado o humano
divagar sobre esse problema. 

Tudo foi criado neste planeta, bem como no mundo industrial moderno em que vocês vivem, desde tempos
muito antigos, por esses seres. 

Há esta noção, no Homem, de bondade.
Esta bondade, obviamente, quer se manifestar no ser humano pelo fato de fazer o bem. 

Mas fazer o bem provoca sistematicamente o mal. 
Do mesmo modo, vocês deverão se colocar a questão adequada: como vocês explicam que, apesar da Lei de

carma, as pessoas que fazem o mal não sofrem do mal? 
E irão lhes dizer que eles vão sofrer em uma Vida futura. 

E se eu lhes disser que eles jamais irão sofrer devido ao mal que fizeram? 
Porque, obviamente, eles estão protegidos da sua ação/reação.

Agora, se vocês fizerem o bem com um sentido de Amor muito profundo, como esse foi o caso para alguns
seres, se vocês prestarem a sua ajuda com toda devoção e com todo Serviço, se eu lhe dissesse que vocês

vão atrair e manter a dualidade, o que vão me responder? 
E, no entanto, esta é a Verdade. 

O principal da ajuda não é fornecer sob o apoio de um médico, de um alimento, ou de um medicamento.
O apoio mais importante a fazer está na liberação da conexão com a dualidade, com o bem e o mal. 

Assim, vocês não podem trabalhar no sentido do Serviço mais absoluto para a Fonte se não estiverem, vocês
mesmos, no Ser, e acima de tudo isso. 



Há seres que proporcionaram, no sentido do seu sacrifício, algum bem-estar ao seu ambiente, de forma mais
ampla ou mais restrita, que isso seja um Santo ou uma Mãe de família que, por exemplo, devotou toda a sua

vida aos seus filhos. 
O sentido do sacrifício não é o sentido da liberação. 

Ao se sacrificarem, vocês se tornam servidores (empregados). 
Sendo servidor do outro, vocês abandonam o seu controle. 

O que não quer dizer ficar totalmente na indiferença, mas que é preciso de início procurar o Reino dos Céus e
o resto irá se seguir. 

A partir do momento em que vocês encontrarem a Unidade (e hoje isso é cada vez mais verdadeiro), vocês
estarão obrigatoriamente na noção de Serviço.

Isto é diferente de se compadecer e de servir no sentido de uma emoção, ou de um afeto, ou de uma crença,
vocês não acham? 

Assim, a totalidade de organismos humanitários tendo sido criados pelos humanos nesta Humanidade,
pertence às mesmas forças que as forças de poder que os governam. 

Sem nenhuma exceção.

***

Questão: poderia nos falar do alfabeto Inca de letras de Fogo e da sua utilidade?

As letras de Fogo do alfabeto Inca estão diretamente ligadas ao alfabeto Maia, ao alfabeto Acádio-Sumeriano.

É a mesma origem, obviamente, já que os Viracochas que visitaram os Incas e que visitaram também antes os
Maias, têm a mesma origem. 

A utilidade é, hoje, trabalharem com vocês mesmos. 

Obviamente, as ferramentas são múltiplas.
São numerosas. 

Vocês utilizam os cristais. 
A água pode ser utilizada. 
O canto pode ser utilizado. 

Os alfabetos sagrados podem ser utilizados. 
Eu os engajo, particularmente neste momento, e em função do derramamento Vibratório que está sujeito o seu

sistema Solar, a se ligarem ao que é mais simples. 
O ensinamento não é uma transformação. 

A transformação é, ao contrário, ensinamento. 
Compete-lhes viver a transformação e isso pode ser obtido, ou, em todo caso, favorecido, pela utilização de

algumas técnicas, de alguns protocolos. 

Mas, entretanto e em última análise, a coisa mais importante é o seu proceder de abertura do Coração e para
isso não há que praticar técnicas, quaisquer que sejam. 

Entretanto, eu concebo que em meio à Consciência humana seja necessário respeitar uma série de rituais
porque isso está inscrito em vocês. 

***

Questão: alimentar-se exclusivamente de prana é uma evolução ligada à Unidade?

Bem amado, a primeira parte da resposta, alimentar-se de prana, corresponde a um emprego do prana. 
Isso corresponde à evolução futura da Humanidade durante a sua Translação Dimensional, já que, nas

dimensões chamadas de quinta Dimensão e além dela, não há mais que se alimentar no sentido que você
entende. 

Vocês se alimentam, efetivamente, do Éter e de forças presentes em meio à Luz.
Não há necessidade de ingerir o que quer que seja. 

Entretanto, em meio à sua Dimensão, esse emprego do prana não é uma prova de Unidade. 
Entretanto, alguns seres, efetivamente, não têm mais necessidade, realmente, na Unidade, de comer, mesmo

nesta dimensão. 

Mas preste atenção para não fazer disso uma regra absoluta. 
Você pode estar na Unidade e comer. 



Você pode estar na Unidade e fazer amor. 
Você pode estar na Unidade e não mais fazer amor. 

Você pode estar na Unidade e não mais ter necessidade de comer. 
A Vibração se adapta. 

A Vibração vai seguir as suas necessidades. 
E as suas necessidades vão se ajustar à Vibração. 

Assim, algumas necessidades vão desaparecer e outras não desaparecem.
Assim, não há regra absoluta nesse nível. 

O que não quer dizer que todo ser que consegue viver de prana esteja na Unidade.
Do mesmo modo que há pessoas bulímicas que estão na Unidade. 

***

Questão: há muitos humanos na Terra que se alimentam de prana?

Isso se saberia na sua Humanidade.
Há alguns. 

Alguns controlaram, eu diria, o prana e as forças prânicas e podem realmente se alimentar do prana, porque
controlaram alguns critérios desta Dimensão, o que não é uma prova da Unidade. 

Lembrem-se, vocês podem ter todos os poderes do mundo, lembrem-se do que disse São Paulo: «vocês
podem levantar as montanhas, vocês podem ter a fé para levantar as montanhas, vocês podem se comunicar

com os Anjos, se lhes falta o Amor, se lhes falta o Fogo do Amor, vocês nada são». 
Vocês podem adquirir todos os poderes nesta Dimensão.

Vocês podem adquirir os poderes de premonição mais corretos e autênticos, sem, no entanto, estarem na
Unidade.

Justamente, a Unidade não se importa com essas manifestações sobrenaturais.
A Unidade é um estado de ser independentemente das manifestações exteriores, quaisquer que sejam elas. 

Entretanto, em certos casos, a Unidade se acompanha também de manifestações exteriores. 
Mas vocês não devem se enganar com as manifestações exteriores, quaisquer que sejam. 

Não é isso que deve guiar a sua adesão ou não adesão. 
Ainda uma vez, eu os remeto a vocês mesmos. 

O que deve guiar a adesão de vocês é a sua capacidade para vibrar no nível do Coração, ou não, e nada mais. 

Enquanto vocês estiverem centrados nos conhecimentos exteriores, ligados aos escritos, ligados às
experiências, mesmo as mais santas, você irão se afastar do seu caminho. 

Alguns seres disseram que a um dado momento seria necessário matar todos os modelos. 
Somente matando todos os modelos é que vocês irão se tornar vocês mesmos.

Enquanto vocês dirigirem a sua crença no seu exterior, vocês estão aderindo a um modelo e, portanto, vocês
estão em estado de servidão. 

***

Questão: quando caminhamos para a Unidade, transmitir o que vivemos afasta desta Unidade?

Bem amado, obviamente, a vontade de comunicar o que você vive, de maneira verbal, de maneira escrita, ou
de maneira afetiva ou emocional, é muito lógico para o ser humano. 

O ser humano é um animal comunicativo (nesta Dimensão, certamente, eu não faço referência à sua dimensão
estelar). 

Nesta Dimensão, o que vocês vivem, vocês têm vontade de contar. 
O problema é que, ao exprimirem o que vivem, vocês saem da Unidade.

A Unidade é algo que se comunica pela Radiação. 
Basta estar neste estado de Presença para o outro captá-la. 

A partir do momento em que vocês quiserem falar sobre o que vocês viveram, ou sobre o que vocês estão
vivendo, vocês se afastam do que vocês vivem, de maneira inexorável. 

Do mesmo modo, quando lhes é pedido para não julgar, no que vocês entendem no sentido de julgamento,
isso se torna um aprendizado importante, porque vocês veem, porque vocês sabem pertinentemente que tal ou
tal pessoa, que tal ou tal situação é totalmente falsa, mas, entretanto, não lhes compete denunciá-lo porque, se
vocês fizerem isso, vocês recaem no nível do nível em que vocês denunciam e, portanto, vocês se afastam,

também, certamente, da Unidade. 
A saída desse mundo de dualidade apenas pode ocorrer no Ser e na ressonância do Ser. 



Ela apenas pode ocorrer vivendo na Unidade, e contentando-se de serem os Transmissores desta Luz, assim
como lhes disse o Arcanjo Miguel, de serem os Semeadores e os Disseminadores. 

Isso não necessita de palavras, isso necessita de uma Vibração, o que não é a mesma coisa. 

***

Questão: está correto que os pássaros seriam descendentes dos dinossauros?

Os pássaros pertencem a Dimensões diferentes, diríamos, e a linhagens evolutivas diferentes daquelas dos
dinossauros. 

Eu os lembro de que alguns dinossauros alados como aqueles que vocês chamaram, alguns, de pássaros, não
eram pássaros, mas mamíferos. 

E, para outros, eles eram répteis, também. 
Não há correlação ou adequação possível entre animais cobertos de pelos ou cobertos de escamas e animais

cobertos de plumas.
As plumas referem-se inevitavelmente a dimensões etéreas, isso nada tem a ver.

***
 

Questão: poderia nos falar dos Elohim e dos Nefilim?

Sim. 
Isso é extremamente específico. 

Os Elohim são Seres de cristal pertencentes à 11ª Dimensão e que se aproximam do seu status de 18ª
Dimensão. 

Os Elohim são agentes criadores, o que foi chamado vulgarmente de Deuses Criadores ou de Mestres
geneticistas também, por alguns.

Entretanto, eles participam da iniciação de um ciclo e de uma Criação específica.
Os Nefilim são Seres pertencentes a Dimensões totalmente diferentes.

Eles não pertencem às Dimensões dos Seres de cristal, eles vêm de Dimensões situadas em relação com
Sirius e, de preferência, com a 18ª Dimensão.

Os Nefilim são seres que podem tomar corpo de carne.
Eles não são esses seres nefastos que foram descritos pelas Escrituras. 

Obviamente, a Bíblia falsificou a totalidade do que eram os Nefilim. 
Os Nefilim eram os grandes Seres de Luz que foram chamados de Titãs ou de Gigantes. 

Foram eles que construíram os Círculos de Fogo dos Anciões.
Eram eles que estavam vivendo sobre a Terra, naquele momento.

Eles estavam fazendo uma série de experiências de criações em associação com a Fonte, quando a irrupção
dos Dragões os obrigou a se retirarem, a fim de não entrarem na dualidade. 

Antes de se retirarem, e devido à aproximação desses Seres vindos da Ursa Maior, eles foram capazes de
criar uma série de estruturas permitindo, pela sua visão extremamente abrangente, preparar o retorno da Luz

que vocês estão vivendo agora. 

***

Questão: em qual data ocorreu a Criação pelos Elohim?

A palavra Criação deve ser ponderada, não se trata de uma Criação textual.
Trata-se de uma contribuição criativa em uma Criação existente, o que não é a mesma coisa. 

Os Elohim não têm capacidade para criar um mundo, na totalidade. 
Do mesmo modo que os geneticistas de Sírius não têm capacidade para criar um mundo, na totalidade.

O mundo deve ser sustentado por certo número de forças, chamadas de elementos.
Esses elementos são sustentados, eles mesmos, pelos Hayoth Ha Kodesh ou Querubim. 

Assim, para criar um mundo ou para criar uma Dimensão, convém que uma série de conhecimentos, uma série
de Vibrações, uma série de competências estejam associadas. 

Os Elohim não criaram uma Dimensão, eles introduziram, em meio a uma Dimensão, uma dinâmica específica.
Eles são, entretanto, chamados de Deuses Criadores. 

Os Nefilim não criaram algo, mas desenvolveram uma experiência que foi criada pelos Seres com os quais
eles estavam associados, digamos, e que eram os Seres Delfinoides de Sírius, da 18ª Dimensão. 

Os verdadeiros criadores agora, no nível desta Terra, são aqueles que trouxeram as matrizes cristalinas, bem



antes da existência do que vocês chamam de raças humanas. 
Esses seres que trouxeram as memórias cristalinas e as ressonâncias cristalinas permitindo sustentar a Vida,

nas múltiplas Dimensões e nas múltiplas direções em meio a esse sistema Solar, pertenciam a seres que
estão no limite do antropomorfismo. 

Eles eram os grandes Golfinhos acobreados de Sírius, mas de um outro Sírius.
E isso aconteceu há 20 milhões de anos. 

***

Questão: a Consciência experimenta diferentes veículos físicos na 3ª dimensão até passar ao
estado humanoide. Trata-se de uma Criação dos «maus rapazes»?

Havia antes, bem antes da vinda dos «maus rapazes», nesta densidade, formas de Vida Humanoides, mas que
não tinham o aspecto que vocês têm hoje, já que, obviamente, há 20 milhões de anos, as Consciências

encarnadas sobre Dimensões extremamente elevadas, tinham trazido sobre esta Terra (em fusão, em alguma
parte, no nível de certos estados) a Consciência e as matrizes cristalinas (e não as matrizes de Vida ligadas

aos «maus rapazes»): eram formas humanoides de natureza Delfinoide. 

Esses Delfinoides eram um cruzamento entre o humano e o Golfinho.
Eles se deslocavam no ar e não na água, como vocês.

A primeira vinda, a precipitação em meio a uma forma humanoide, já existiu, obviamente, antes do episódio dos
«maus rapazes», uma vez que os Nefilim existiram há 300.000 anos. 

Mas eu não tinha lhes especificado a sua duração de preexistência em meio a esta Dimensão. 
Existem hoje esqueletos de gigantes, encontrados em diferentes lugares do planeta e cuja datação poderia

mostrar que eles existiam há milhões de anos. 
Entretanto, embora tendo esta forma humanoide, eles não eram humanos.

Entretanto, embora tendo esta forma humanoide, eles não estavam nas mesmas Dimensões que vocês. 
Convém também compreender que a maior parte das Sementes de Estrelas encarnadas hoje em um corpo

humano, o está desde esse último ciclo. 
Para alguns de vocês, alguns estão aí desde vários ciclos.

Isso remonta, portanto, de no máximo 300.000 anos. 
Bem precisamente, de 320.000 anos. 

***

Questão: há uma ligação entre a civilização dos Gigantes e os gigantes das ilhas Canárias?

Totalmente. 
Os Gigantes se distribuíram em diferentes lugares do mundo. 

Eles viviam no topo das montanhas e próximo dos mares.

***

Questão: o que vivem os esquizofrênicos. Eles são como invadidos?
Qualquer entidade humana pode ser invadida em algum momento da sua existência. 

Entretanto, não penso que a maioria dos casos chamados de esquizofrênicos releve disso. 
Os esquizofrênicos têm um pé nesta realidade e um pé, ou uma parte da sua Consciência, em outra realidade. 
O que vocês chamam de sofrimento, do exterior, para vocês, não é um sofrimento para eles, já que eles têm

acesso a dimensões às quais vocês não têm. 
Assim, ainda uma vez, aí também, tudo depende do que chamaremos de ponto de vista. 

O seu ponto de vista está ligado à ausência de comunicação com essas formas de Vida chamadas de
esquizofrênicas. 

Entretanto, essas formas de vida têm a sua utilidade. 
Do mesmo modo que um pai tendo um filho chamado de mongoloide viveria certa forma de sofrimento, mas,
entretanto, através desse sofrimento, há resolução de uma série de coisas, vividas tanto pelo pai como pelo

filho. 
Entretanto, jamais considerem, mesmo um esquizofrênico ou um mongoloide, como inferior a vocês.

Eles são, na maioria dos casos, de longe, superiores a vocês, em nível Vibratório. 
A explicação, na sua linguagem, é multifatorial. 

Existem fatores genéticos. 



Existem fatores múltiplos, que interferem. 
Mas, em nenhum caso, vocês podem misturar elementos de natureza estritamente das entidades, no sentido

em que vocês falam, ou o fato de serem invadidos. 
Esta não é absolutamente a regra, e ainda menos uma obrigação, o que não exclui que, durante algumas fases

de delírio, associadas a determinadas deficiências, possam se manifestar algumas entidades. 
Do mesmo modo como para um médium. 

***

Questão: qual é a próxima evolução depois do mineral, do vegetal, do animal, do ser humano?

A próxima etapa não é, contrariamente ao que vocês acreditam, o super-homem, porque vocês não são ainda
homens, no sentido humano, é por isso que temos necessidade de certa quantidade de material genético, a fim

de que se revele a vocês, em meio a uma densidade diferente, certamente (mas, entretanto, em meio a uma
forma de corporeidade específica e biológica, ainda), o verdadeiro estado do ser humano, ou seja, aquele da

Humanidade não dissociada e não cortada da Fonte. 
Obviamente, a evolução é constante, em geral, na Criação. 

Quando digo, em geral, é que existem linhagens que eu qualificaria de estabilizadas.
Assim, os Arcanjos fazem parte disso.

Nós somos os Guardiões da 18ª Dimensão. 
Nós garantimos o vai e vem dos fluxos de Consciências e de informações entre a Fonte e as outras

Dimensões. 
Dessa maneira, nós devemos permanecer no nosso lugar. 

A Fonte pode percorrer o conjunto das Dimensões. 
O ser humano, quando não for mais dissociado, poderá percorrer certo número de Dimensões situadas além

do antropomorfismo. 
A perda do antropomorfismo significa a passagem a um nível de Consciência que está, no momento, no nível

da sua Consciência, invisível, intocável, de uma maneira ou de outra. 
A evolução do Homem se faz, evidentemente, para o Anjo. 

O Anjo não é necessariamente o que vocês creem. 
Existem múltiplas variedades de Anjos nas Dimensões. 

Assim, o exemplo que eu vou tomar: aqueles que são chamados de Anjos do Senhor, os Vegalianos, têm
corpo de terceira Dimensão unificada.

Eles são chamados de Anjos do Senhor e, no entanto, vocês acreditam que eles sejam munidos de asas? 
Absolutamente não.

Eles têm um antropomorfismo muito próximo do de vocês, com medidas profundamente diferentes. 
Os Anjos não são necessariamente Consciências aladas. 

Lembrem-se também de que nós mesmos, os Arcanjos, na nossa Dimensão, mesmo se eu puder me
apresentar como eu o fiz àquele que eu guardo e àquele que eu mantenho neste estado Vibratório, sob a forma

antropomórfica específica, não é a realidade do que eu sou. 
Entretanto, quando eu desço, quando eu manifesto a minha Vibração na 5ª Dimensão, eu não posso apresentar

a manifestação que eu tenho na minha Dimensão original.
Assim, um Elohim, quando ele se manifestou sobre a Terra e quando desceu no plano Vibratório, obviamente,

o corpo de cristal não existe mais. 
O corpo de cristal foi coberto de poeira e recoberto por uma pele. 

Ele se tornou de novo corpo humano e, no entanto, esse corpo humano não passou pela geração habitual. 
Do mesmo modo, quando a Fonte toma corpo e quando materializa um corpo, ela é obrigada a provocar certa

forma de gestação para passar da sua última Dimensão para a terceira Dimensão.
E esse corpo, no entanto, possui os atributos que todos vocês têm em comum.
Entretanto, a Consciência que o habita nada tem a ver com a sua Consciência. 

E, no entanto, é o mesmo veículo. 

************
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

~ SUPRAMENTAL: A LUZ DA REVELAÇÃO ~

Caros Irmãos e caras Irmãs na humanidade, eu lhes transmito o meu Amor e as minhas Bênçãos.
Durante a minha última encarnação em meio a esta Terra, eu fui aquele que era SRI AUROBINDO.

A minha experiência de vida permitiu-me descrever, naquela época, a chegada iminente de uma qualidade
Vibratória particular, em relação com algo que era desconhecido, naquela época, sobre a Terra.

Essa corrente de Radiação que eu pude observar chegaria bem depois da minha morte nesta Terra.
Vocês agora chegaram nesta época.

A preparação desta etapa levou um certo tempo.
A sua preparação é a preparação da Terra.

Hoje, esta preparação se completa.
Ela vai permitir, dentro de pouco tempo no nível do tempo terrestre, fazê-los viver um processo de Iluminação

particular, ligada ao surgimento, em meio à sua Consciência ordinária, de uma nova Vibração, de um novo
estado.

Esta Vibração magnífica, que eu pude contemplar e experimentar, é aquela que hoje bate à sua porta.
Esta Luz, por que é uma, que está vindo para vocês, visa corrigir e retificar o que foi falsificado.

Esta Luz é conhecimento total, ela é Amor, ela é Vibração.
Ela visa permitir-lhes descobrir o que foi escondido, o que foi ocultado.
Alguns de vocês sabem, há muito tempo eu fui Discípulo de CRISTO.

Ele me encarregou, há muito tempo, de transcrever uma série de visões.
Essas visões, eu as transcrevi da forma mais fiel da minha Consciência de então.

Era lógico, pela minha história de alma em meio à sua densidade, que eu fosse aquele que iria descrever o que
iria chegar e que, durante a última vida, teve acesso ao que chegaria.

Eu fui então João, o Profeta, João, o Discípulo Bem Amado.
Durante a minha vida, eu tentei desenvolver diversas técnicas permitindo ficar mais perto do que iria chegar,

hoje, para vocês.
Hoje, esta Luz está aí, entre vocês, ela é a Luz da Revelação, ela é aquela que ilumina as zonas de Sombra,

em vocês e ao redor de vocês.
Ela é aquela que deve permitir ao seu mundo bascular de um estado vibratório a outro estado vibratório.

Ela deve permitir à sua humanidade, e aos seres humanos que desejarem, encontrar a Liberdade e, sobretudo,
a Liberação, se tal for o seu desejo.
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***

A Luz, eu os lembro, propõe e jamais impõe.
Esta Luz está à sua porta, vocês já foram banhados, nesse sentido, eu posso dizer que ela está entre vocês.

Os mais sensíveis de vocês conseguem percebê-la, captá-la.
Esta Luz está agindo em meio à sua Dimensão.

Ela revela, ela desvenda e ela lhes permite, também, conectar de novo com a sua Dimensão eterna.
Muitos ensinamentos já foram dados a vocês.

Algumas chaves, necessárias para esta Consciência Luminosa, foram ativadas em vocês, de maneira
programada, a fim de permitir-lhes acolher e ancorar em vocês esta qualidade de Luz e de Vibração.

Eu lhes disse durante a minha primeira vinda entre vocês, neste mesmo local, que toda a Criação, em meio a
esta Dimensão, havia sido desviada, invertida (1).

Hoje, a Luz está voltando para colocar em ordem o que deve ser ordenado, em vocês e ao redor de vocês, a
fim de restabelecer a sua filiação e a sua ressonância original.

Grandes Seres estão ao seu redor e aguardam o momento oportuno, se vocês aceitarem, de viverem a sua
liberação, como vocês denominam, a sua Ascensão.

Vocês devem se alegrar, pois a sua liberação está próxima.
A Luz que eu vi é Alegria e felicidade.

Banhar-se nesta Luz os coloca na Alegria da Presença.
Eu a experimentei por muitos anos, durante a minha vida.

Hoje, e cada dia que passar, um número mais considerável de Seres será capaz de experimentar a Alegria, a
felicidade, em contato com esta nova Vibração.

Esses contatos com esta nova Vibração que está vindo para vocês, a Luz da FONTE, irá lhes permitir, quando
chegar a hora, realizar a junção final com o seu corpo de Essência, o seu corpo espiritual.

É possível hoje viverem, por antecipação, a qualidade Vibratória desta reconexão.

***

Como eu disse, a única Escritura que não foi falsificada, deturpada, cuja finalidade permaneceu intacta e inteira
(finalidade Vibratória), é o Livro que eu escrevi, sob o ditado do meu Anjo, em relação com o que ele me

mostrou.
Hoje, o que eu escrevi para a sua época foi determinado.

Entretanto, o sentido do que eu transcrevi é, antes de tudo, um sentido Vibratório e não intelectual.
Assim, nas últimas palavras que foram escritas, eu disse e escrevi que aquele que mudasse as palavras deste

Livro, entraria, de uma maneira ou de outra, em contradição com a Lei e a Verdade.
Eu disse também que este Livro seria “doce para a boca e amargo para o ventre”.

Esse pergaminho seria amargo para o ventre a partir do momento em que o intelecto tentasse apreender,
mesmo esse texto descrevendo acontecimentos e o seu período.

O significado e o alcance estão bem além das palavras.
Isso é para conectar diretamente com a Vibração emitida pela leitura do seu conteúdo e dos seus 22 capítulos.

O verdadeiro significado está aqui.
A doçura na boca está ligada à pronunciação, em alta voz, do texto, seja qual for o idioma.

O amargor no ventre está ligado àquele que quiser apropriar-se dele, tendo descrito de outra forma uma
explicação.

O livro que eu escrevi sob o ditado do meu Anjo está bem além da explicação, está diretamente conectado
com a Vibração do Supramental, diretamente conectado com o que está vindo.

Disso, vocês irão viver a experiência dentro de alguns dias.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, é difícil (e mesmo na minha época, tanto na última como naquela enquanto
João) sair dos condicionamentos, sozinhos.

Mas, hoje, vocês não estão sozinhos.
Evidentemente, cabe a vocês, a vocês e a vocês sozinhos, fazer o trabalho da Luz.

Entretanto, grandes Seres ao seu redor, ao redor do seu Sol, permitem, se vocês quiserem, pelo princípio de
acolhimento e de abandono a esta FONTE, viverem de maneira muito mais simples esta última etapa.

O principal obstáculo está na sua cabeça e nos seus hábitos.
O ser humano é uma Consciência em meio a esta densidade que é, infelizmente, programável, não por vocês

mesmos.
Vocês foram programados, em algum lugar, para viver a privação, para viver o medo, para viver o terror, alguns

de vocês.



Esta programação foi necessária para manter uma aparência de coesão em meio a esta forma de Criação.
Hoje, alguns de vocês redescobrem a sua Unidade primordial, a sua filiação, a sua ressonância essencial,

liberando-se assim das amarras dos diversos condicionamentos e dos diversos obstáculos, conectando, de
maneira definitiva, com o que vocês são.

Durante a minha vida eu experimentei isso, eu me fundi, de maneira intermitente, com o que eu era, além
mesmo dessas duas encarnações.

Eu tive esta oportunidade, mesmo eu tendo falado muito pouco, pois isso saía, na minha época e pela minha
educação, do sistema de aprovação e dos limites de coerência, onde eu morava.

***

Eu sou e eu permaneço, ali onde eu estou, da linhagem das Águias.
A águia é aquela que vê além, aquela que tem a visão panorâmica, aquela que sabe e que antecipa.

Vocês vão experimentar e viver durante este período, em meio a este lugar, as novas Vibrações das novas
Consciências, reveladas em meio a esta densidade, neste momento, a fim de permitir-lhes reencontrar a sua

Dimensão eterna.
Vocês são, mesmo ainda não vivendo assim, seres de pura Luz.

Não há máculas em vocês, não há Sombra em vocês.
Há apenas restrições ligadas ao medo que desenvolveram em vocês estratégias defensivas e por vezes

ofensivas, destinadas a afastá-los ainda mais do que vocês são, a fim de mantê-los presos e oprimidos em
meio a este mundo.

Viver hoje é diferente de viver quando eu vivia na minha gruta ou quando eu vivia no que iria se tornar Auroville
(a Cidade do Amanhecer).

***

Hoje, o Supramental está aí.
Vocês vivenciaram, uns e outros, as primícias ou as completitudes, cada um no seu ritmo.

Esta energia Supramental vem desconstruir e liberar.
Eu concebo, e vocês próprios devem conceber, que muitos seres humanos, ainda hoje, não podem sequer

viver as primícias e são, portanto, levados a fazer julgamentos e a entrar em contradição.
Não importa, pois esses julgamentos e essas contradições demonstram simplesmente que eles ainda não

alcançaram as primícias.
Aqueles de vocês que vivem as primícias, ou mesmo a completitude, devem se firmar em meio a esta Luz

através da Vibração dos centros superiores de energia, na cabeça e no Coração.
Vocês devem literalmente regar-se nesta FONTE pois é Ela que vai permitir-lhes liberar-se, quando chegar a

hora.
Esta Luz é Consciência, ela é Alegria, ela é pura Beatitude e ela é Inteligência.

Ela sabe aonde ir para iluminar o que deve sê-lo em vocês e ao redor de vocês, acionando mecanismos que
vão orientar a sua vida e o seu caminho para ela, se vocês a aceitarem.

O Supramental é inteligente, ele pode modificar e mudar o ordenamento da sua vida, tudo para encaminhá-los
para a sua Liberdade, para encaminhá-los para a Alegria e para a Eternidade.

Aquele que confiar nesta Consciência da Luz será aliviado.
O medo será eliminado totalmente e será substituído por um sentimento profundo de beatitude e de certeza,

absolutamente nada tendo a ver com as circunstâncias exteriores, sejam elas quais forem.
Encontrar esta Vibração e acolhê-la é realmente crucial se vocês quiserem ser liberados, se vocês quiserem

se liberar, se vocês quiserem viver na Alegria, sem temor.
O contato com a Consciência do Supramental lhes foi proposto há um quarto de século.

Isso foi reforçado gradativamente, isso se desdobrou e induziu uma série de impulsos em meio à sua
humanidade, nas suas camadas sociais, nas suas camadas interacionais.

***

Se há uma coisa que vocês devem ter em mente e na Consciência, é que o Supramental é Inteligência
suprema, ele está habilitado para colocá-los e recolocá-los em ordem e no alinhamento com a Verdade.

Nada, absolutamente nada pode se opor a isso.
Na sua inconsequência e de maneira um tanto desmedida, alguns seres, humanos e não humanos, acreditaram

poder mudar uma série de coisas nas regras da Evolução e do Amor.
Isso definitivamente fracassou.

Vocês vão, se desejarem, tornar-se novamente Seres livres.
Para isso, é preciso imergir no que pôde ser chamado, como denominou o Arcanjo MIGUEL, de Presença.



Neste estado vibratório chamado de Presença, vocês entram em sintonia com o seu corpo de Estado de Ser,
em meio mesmo ao corpo de personalidade.

A sintonização deve conduzi-los à fusão com vocês mesmos.
A sintonização deve permitir-lhes afastarem-se das zonas de medo, das zonas de incompreensão.

A Luz está aí para isso.
Algumas chaves foram dadas à humanidade.

Vocês devem reencontrar, se desejarem, a Vibração unificada, não dissociada.
Isso é hoje, desde pouco tempo.

Vocês podem, se desejarem, sair, de maneira autêntica, das suas amarras matriciais, das suas amarras das
ilusões e descobrir um estado onde não há mais lugar para a separação, onde não há mais lugar para a divisão,

em vocês e no exterior de vocês.
Neste espaço sagrado, vocês vivem e integram a Unidade, não há mais lugar para a oposição, não há mais

lugar para o combate, há lugar para a realização do Si.
É realizando isso que vocês irão servir e não de outro modo.

É realizando isso que vocês irão permitir, pela Radiação e pela irradiação aos Seres próximos de vocês, seguir
o caminho da Liberação.

***

Ao aceitar, ao acolher e integrar o Supramental, vocês próprios se tornam o Supramental.
Isso necessita da humildade, da simplicidade, da integridade e da Verdade.

Acolhendo esta Vibração e tornando-se então esta Vibração, na humildade e no silêncio, vocês se tornam um
farol.

Não há mais então palavras para proferir, não há mais então estratégias ou territórios para defender.
A Unidade não tem que fazer separações, a Unidade não tem que realizar conflitos e oposições.

Hoje, e a cada dia que passa, veja a brecha, em meio ao seu sistema isolado, aumentar.
A Revelação está em pleno andamento, ela se acompanha, certamente, da desconstrução do que é ilusório e

falsificado, pela Graça e pela Verdade da Luz e da Vibração, sem combate, apenas iluminando, apenas
vivendo e vibrando o “eu sou aquele que é”.

Ao acolher a sua Dimensão de Eternidade, como uma criança que se reencontrou, vocês permitem à
verdadeira Vida se revelar em meio à sua vida, vocês lhe permitem agenciar, ordenar a sua vida, de acordo

com Ela.
O que deve desaparecer da sua vida desaparece, o que deve aparecer, aparece, sem esforço, sem vontade,

deixando simplesmente agir a vontade do Supramental, que é a sua liberação e a sua Alegria.
Tudo isso, nesse momento, se revela a vocês.

As zonas de Sombra são iluminadas e transcendidas.
Aí estão as primeiras palavras que eu tinha que dizer a vocês.

Pela primeira vez eu vou abrir um momento de diálogo, mas não agora, um pouco mais tarde, nesse seu dia.
Por enquanto, meus Irmãos e Irmãs, eu gostaria de partilhar com vocês um momento de Comunhão, na

Vibração da Luz, na Vibração do Supramental, Unidos e Unificados.
Eu lhes digo, um pouco antes, simplesmente, até logo.

Eu os deixo, agora, acompanhados pela Vibração do Arcanjo URIEL, para viver esta Comunhão, juntos, Unidos
e Unificados na Alegria da Verdade.

Agora.

... Efusão de energia ...

Eu lhes digo, agora, para se engajarem em um espaço no Supramental.
Recebam e acolham, juntos, a Presença.

... Efusão de energia ...

************
CONTINUA NA PARTE 2
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20091031_-_SRI_AU...

Irmãos e Irmãs da Luz, recebam novamente as minhas Bênçãos.
Eu volto, como eu lhes disse.

Nós iremos juntos, se quiserem, tentar fazê-los avançar na compreensão, na experiência do Supramental.
Na Luz que vem da 5ª Dimensão, correspondente à sua transformação, ao seu despertar, à sua Iluminação.

Recebam o meu Amor e as minhas Bênçãos.
Nós iremos proceder, se vocês quiserem, em resposta às suas perguntas, em um primeiro momento, por uma

linguagem corrente.
Eu vou intervir, em um segundo momento, pela Radiação da minha Presença nesse canal, acoplado à

possibilidade oferecida, pela Presença do Arcanjo URIEL, aproximando-os, na medida do possível, para cada
um de vocês, desta Dimensão da Luz Supramental e do seu efeito, no nível da sua Consciência e do seu corpo

físico.
 Permaneçamos, se vocês quiserem, durante alguns instantes, no plano do questionamento e do conjunto de
perguntas e respostas, em relação, certamente, com a Luz, com o Supramental e o Apocalipse, já que isso

participa dos mesmos fatos e já que esses processos se desenrolam de modo conjunto, assim como eu disse
durante a minha vinda anterior.

***

Pergunta: há um elo entre o Supramental e o Nirvana?

O Nirvana corresponde ao que acontece quando a Consciência é exportada e alcança algumas zonas
específicas, essas zonas estando em conexão com o que é chamado de Morada da Paz Suprema, chamada

também de Shantinilaya.
Aceder a Shantinilaya permite conectar com vocês, permanecendo na Alegria situada logo abaixo da etapa da

liberação.
Entretanto, o Nirvana participa da Alegria.

O Supramental é, ao mesmo tempo, o elemento desencadeante e um dos elementos do Nirvana.

***
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Pergunta: qual é o papel do corpo causal no acesso ao Supramental?

Irmão, o acesso ao Supramental firma a destruição, pelo Fogo, do corpo causal.
Naquele momento, vocês não estão sujeitos às limitações habituais da ação/reação.

O acesso ao Supramental corresponde, grosso modo, a duas etapas iniciáticas principais: a primeira, chamada
de transfiguração; a segunda, de Ressurreição.

O corpo causal é, por sua vez, destruído, de maneira definitiva.
A partir do momento em que vocês acedem à Ressurreição, a partir do momento em que o Fogo do

Supramental, o Fogo do Amor, vem despertar na totalidade o chakra Anahata, o chakra do Coração, naquele
momento vocês vivem a purificação final, aquela que os tira da obrigação da reencarnação.

Vocês próprios acabam dissolvendo o que eu chamei de franjas de interferência, não da Terra, mas aquelas
localizadas em vocês.

As franjas de interferência são constituídas, em grande parte, por forças de atração e de contração ligadas ao
que vocês chamam de corpo astral, corpo mental e corpo causal.

É o conjunto dessas estruturas, pertencente à sua estrutura, mas criado por aqueles que falsificaram a Luz, que
os reverteram e inverteram.

A Ressurreição ocorre depois da crucificação, em um plano simbólico.
A crucificação é representada pela morte preliminar da personalidade.

Isto se torna, mais exatamente, integrado em meio ao corpo espiritual chamado de corpo de Estado de Ser.
Naquele momento, a Ressurreição se instala de maneira sincrônica com a crucificação.

A transfiguração poderia ser chamada de período em que vocês encontram a Luz no exterior, mas onde ela
não está estabelecida no seu Interior.

A crucificação e a Ressurreição correspondem ao final da Revelação que é a passagem da Consciência
separada para a Consciência Unificada, podendo apenas ocorrer quando da destruição/crucificação da

personalidade e deste corpo, a fim de aceder ao Estado de Ser, denominado, como o Anjo que guiou as
minhas palavras e os meus escritos me pediu, corpo de Ressurreição, corpo imortal ou corpo sem costura.
Os outros corpos, mesmo sutis, são obviamente costurados, já que eles os confinam, enquanto que o corpo

espiritual e o corpo Divino, ou corpo de Estado de Ser, abrem-nos e os devolvem para a liberdade.

***

Pergunta: aqueles que acedem à Unidade de Consciência estão no Supramental?

Eles podem estar no Supramental, como estar em Dimensões além.
O Supramental desempenha o papel de elemento de liberação, de elemento de Revelação em meio à sua

dualidade.
A irrupção, em meio à sua densidade, da totalidade do Supramental, permite dissolver literalmente as cadeias,

as franjas de interferência, e dissolver a Ilusão.
O Supramental está associado a uma qualidade vibratória relacionada com o Fogo, com o Amor e com a

FONTE, retransmitido da mesma maneira pelo Arcanjo METATRON e por alguns Sóis vivendo uma
transformação da Luz.

***

Pergunta: o acesso ao Supramental corresponde a uma abertura total do coração?

Sim, é isso que confere a capacidade para Samadhi, para a Alegria interior e para a felicidade chamada, mais
exatamente, de Presença.

***

Pergunta: por que demorou 2.000 anos para chegar a este acesso ao Supramental?

Não demorou 2.000 anos, caro Irmão, foi preciso um período de tempo muitíssimo maior.
O nível de densidade alcançado por esta Dimensão dissociada da FONTE e da Luz é tal que foi preciso

realizar uma diminuição vibratória.
Foi preciso, de início, que a Terra fosse sacralizada de novo pela crucificação e pela Ressurreição de

CRISTO.



Foi preciso, em seguida, aguardar o momento oportuno.
O momento oportuno, no plano do Cosmos, corresponde ao que acontece fora do seu sistema solar, já que
todo este sistema solar está se deslocando, ele também, segundo um relógio preciso, apesar das restrições

impressas em meio ao seu sistema solar.
Foi preciso aguardar o sincronismo de uma série de Fontes de Luz a fim de focalizar, da maneira mais natural

possível, o conjunto dessas diferentes irradiações em direção ao sistema solar, e isso está acontecendo
agora, e não foi possível anteriormente.

Os preparativos do momento que vocês vivem duraram muito tempo na escala de tempo.
Eles surgiram, esses processos de Luz, além do centro galáctico, de uma série de modificações no nível de

sistemas solares periféricos em relação a vocês, mas mais próximos da FONTE ou, em todo caso, alinhados à
FONTE, quando esses Sóis aceitam modificar a sua própria irradiação, a fim de transmitir, durante o

alinhamento galáctico, um fluxo específico de partículas para vocês.
Esta preparação dependia de circunstâncias que eu qualificaria de ideais, como estão ocorrendo agora.

Não teria sido possível, de outro modo, modificar e corrigir a curvatura do seu espaço/tempo.

***

Pergunta: tudo isso estava previsto desde o início da experiência da 3ª Dimensão dissociada ou
será que tudo isso se apresentou de maneira “inesperada”?

Tudo, no nível do relógio do Céu, foi planejado e programado.
Cada data de início de ciclo e de fim de ciclo é conhecida da FONTE como daqueles que se isolaram.

Entretanto, nenhum deles podia conhecer, nem perceber, as modificações que ocorrem atualmente em meio a
algumas estrelas.

Os Mestres deste tempo não têm capacidade para ter acesso (evidentemente, já que eles mesmos se
cortaram) às informações referentes a Dimensões mais elevadas e a modificações dessas Dimensões mais

elevadas, orientadas para nova alteração e readequação da curvatura do seu espaço/tempo.
Entretanto, isso estava escrito e descrito em muitos mitos e em muitas histórias correspondentes à mitologia

astrológica caldeia.
Vocês estão nesses momentos.

***

Pergunta: qual é o melhor meio de aceder ao Supramental?

Há muitos Yoga que foram descritos e colocados em prática, permitindo aproximar-se do Supramental.
Eu dei um ensinamento sob a forma de “Yoga Integral”.

Os próprios imortais forneceram os Siddha Yoga.
Há, mais perto de vocês, outros ensinamentos associados à domesticação do mental, chamado de Sahaj Marg

Yoga.
Existem outras formas no seu mundo ocidental: a contemplação, a reclusão (no sentido mais nobre e não no

sentido de confinamento).
Hoje, as coisas são mais claras e mais fáceis.

Esta Vibração está mais próxima de vocês.
Ela vai continuar se aproximando, a cada dia, a cada semana do seu tempo.

Cabe a vocês acolher e se prepararem para acolher, em meio ao seu Templo Interior, a Vibração da Luz.
O Coração deve estar, para isso, liberado das paixões habituais do tipo humano, das pulsões habituais da

humanidade.
A via mais simples, hoje, poderia ser chamada de via do Yoga da criança interior.

Escutar o seu coração liberado das pulsões, liberado dos apegos.
Escutar o seu Coração, escutar e favorecer a Vibração, permite colocá-los em estado de aceitação do

Supramental.
Alguns seres têm necessidade de modificar algumas atitudes ou algumas atividades.

Outros, não.
Hoje, diante do afluxo da Luz em meio à sua Dimensão, basta ajustar-se e seguir as linhas de menor

resistência, aquelas que os levam às duas virtudes cardeais: a humildade e a simplicidade.
Não é mais tempo de aprender, é, de preferência, tempo de desaprender, de tornar-se de novo com uma

criança.
O conjunto de ensinamentos que lhes deu o Arcanjo ANAEL sobre o princípio do abandono à Luz, é mais do

que nunca válido.



A meditação que foi revelada pelo Mestre RAM (ndr: a “Meditação Direcionada para o Coração” (1)), de acordo
com as hierarquias dos professores da Ordem da Lyra, tornou possível, para vocês, ativar, de maneira muito

simples, a Vibração do Coração, apoiando-se no Supramental.
Trata-se, como vocês veem, de coisas muito simples, hoje.

Vocês não têm que se preocupar com nada mais senão com isso.
Não existe, a título individual, como a título coletivo, qualquer obstáculo de proporção suficiente para bloquear o

recebimento da Luz, quer seja no nível vibratório, pessoal ou coletivo, quer seja no nível da sociedade, quer
seja no próprio nível das suas mágoas passadas, não há nada, absolutamente nada que possa, hoje, se opor a

que vocês se cubram desta Luz e desta Liberdade.
Os motivos que vocês poderiam encontrar em vocês são apenas pretextos.

Gradualmente e à medida que os dias passarem, não podem existir bloqueios à recepção da Luz senão
aqueles ligados aos seus próprios medos, de perder a personalidade que os anima.

Cultivem a humildade, cultivem a simplicidade e façam da Alegria a sua força motriz diária, sejam quais forem
as suas ocupações, sejam quais forem as suas preocupações criadas pela dualidade, elas não podem, em

caso algum, ser um obstáculo ao estabelecimento da sua Dimensão eterna.
Isso participa também das suas crenças e não de uma Verdade.

Isso está ligado simplesmente ao seu ponto de vista limitado e que limita vocês.

***

Pergunta: no protocolo de Superação da Dualidade (2), é a energia do Supramental que intervém?

Ele permite a preparação para a recepção.
Do mesmo modo que a meditação do Mestre RAM sobre o Coração, ativando em vocês os pontos de

Vibração que permitem a preparação para o Supramental.
Entretanto, lembrem-se de que são apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem dar o último passo.

Isso requer um ato corajoso de abandono e de confiança na Inteligência da Luz, e no seu papel, eu diria, de
Redentor, no seu papel de iluminar.

Reencontrar a sua mestria passa pelo abandono ou doação de si.
A doação de si para a Luz, para o Supramental, é a única etapa que nós não podemos realizar no seu lugar e

que o Supramental não pode realizar no seu lugar.
Tudo foi feito pelas Radiações Cósmicas e pela Presença daqueles que os cercam com benevolência para

que isso seja o mais fácil possível.
Mas, no final, o último ato de vocês.

Nós não podemos fazê-lo no seu lugar.
Trata-se certamente da última luta, entre vocês e vocês mesmos, pela supremacia da sua soberania ou pela

supremacia da sua personalidade.
Este combate não é um combate intelectual.

Ele não é, aliás, completamente um combate, mas, bem mais, uma colocação cara a cara, de um com o outro,
devendo resultar em um abandono que é a rendição, sem condições, da personalidade.

O momento em que vocês dão o passo pode ser apreendido por episódios de fulgurância da Luz,
correspondendo a uma transfiguração se revelando, e podendo se repetir, e conduzindo à Ressurreição.

Hoje, isso é ainda mais fácil do que ontem por que o Supramental está mais próximo, pois, por decisão dos
Lipikas Kármicos e por decisão do Conclave, devido à resposta Vibratória de toda a Terra e dos seus

habitantes, o Arcanjo URIEL pode manifestar a sua Radiância em meio ao que nós chamamos de Presença.
Então, hoje, tudo está no lugar para facilitar esta etapa para vocês.

E, em última análise, isso pertence a vocês.
Ninguém pode roubar o que lhes pertence, somente o medo pode afastá-los de maneira temporária.

O medo seria como a ausência de fé, a ausência de adesão total à Luz, pois, se vocês aderirem totalmente à
Luz, o medo é dissolvido, e a Revelação ocorre, e a Ressurreição ocorre ao mesmo tempo, em um instante.

***

Pergunta: o que se torna o tempo quando acessamos o Supramental?

Fazer a experiência além do tempo, penetrar no Estado de Ser e viajar, poderá lhes demonstrar a inutilidade do
tempo.

Entretanto, em meio a esta Dimensão que eu percorri, nós ficamos submetidos ao tempo.
O tempo apenas está ligado à curvatura do espaço.



O tempo aparece quando o espaço se fecha sobre ele mesmo.
O tempo é a consequência do isolamento da FONTE.

Além desse tempo, existe um outro tempo que não está separado do espaço.
Existe um tempo onde os três tempos se combinam - passado, presente e futuro - no mesmo tempo.

Além deste espaço/tempo, o tempo perde a sua linearidade.
Ao endireitar o espaço, o tempo se torna curvo.

Isso é difícil de explicar com palavras, ou mesmo com equações.
Mas a apreensão do tempo está diretamente ligada às condições desta Dimensão.

Além da sua Dimensão em que estão, o tempo não é uma medida no sentido temporal, pois o tempo se
confunde com o espaço.

O deslocamento do tempo corresponde a um deslocamento do espaço, ao passo que nesta Dimensão em
que vocês estão, o tempo se desloca sem que o espaço seja deslocado.

Há uma relação direta entre a matriz eletromagnética e o tempo.

***

Pergunta: é possível aceder a um eterno presente?

Sim, saindo do tempo.

***

Pergunta: isso é encontrado na Dimensão do Supramental?

Sim, completamente.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na encarnação humana, nós iremos, como anteriormente, e de maneira, no seu tempo, um
pouco mais longa, viver, fazê-los aproximar da Presença e do Fogo do Amor.

Eu lhes apresento, desde já, as minhas Bênçãos e as minhas saudações e, se vocês quiserem, acolhamos
juntos, agora, a Presença.

... Efusão de energia ...

************
ACESSO À PARTE 1
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2 - ‘Superação da Dualidade’ [Protocolo]
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Ehieh - Asher - Ehieh

Eu sou METATRON, aquele que reina acima da Coroa.

Almas humanas desta densidade, vocês que receberam as primeiras Chaves, vocês que estão em via de desvendar a Verdade para
se libertarem, recebam a Bênção da minha Presença entre vocês.

Eu venho, acompanhado da Presença do Arcanjo URIEL, não tanto para me exprimir em palavras, mas, muito mais, no nível da Luz
Vibral e da Presença.

Então, vamos acolher, juntos, o Fogo da Luz.

Vehuiah, Vehuiah, Vehuiah

Eu Sou Aquele que Eu Sou.

Bem amadas Consciências em processo de libertação, a sua preparação, que tem sido intensa, atinge, em meio à época da sua
densidade, o seu fim.

Em meio mesmo à sua densidade, em meio mesmo ao seu peso, a leveza e a Alegria estão indo para vocês.

Alguns redescobrem a Essência do que eles São.

Além dos jogos que vocês participaram, por vezes sob coação, este é o momento de se descobrirem, esta é a hora de se revelarem a
vocês mesmos.

O momento de se abrirem a isto que vocês São.

Vocês e nós participamos da mesma operação que é a da liberação total deste mundo para poderem reencontrar a liberdade dos
seus movimentos, a liberdade de Ser, a liberdade de Vibrar em meio ao Amor.

O confinamento termina.

Assim decretou a FONTE.

Assim, vocês e nós realizamos isto.
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Vocês têm algum tempo para se atualizar nisto que vocês são: a Luz dos Mundos.

O momento da limitação chegou ao seu fim.

Vocês entram no ilimitado, no infinito, no Estado de Ser.

Vocês reencontram o seu estado de pureza, de consciência liberada e amorosa e amada.

A armadilha da falsificação atinge o seu fim.

Para vocês, nesta densidade, resta se abrir, na totalidade, à Verdade, abrir-se à Vibração da Luz e do Amor.

Vocês devem ser ardentes e inflamados.

Vocês são os Filhos da Unidade, os Filhos da Lei do UM.

A sua experiência, nesta densidade, não terá sido em vão.

Ela terá permitido ao conjunto da Criação compreender, e viver, e assimilar, o fato de que a separação não é útil, nem desejável.

Dessa maneira, então, e após o meu primeiro impulso neste Sistema Solar, nós realizamos, nós, Conclave, a primeira aproximação do
Fogo do Amor.

Os seus Irmãos e as suas Irmãs, além da Ilusão desta densidade, removeram, há algumas semanas, os últimos obstáculos à sua
expansão e à sua libertação.

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, cabe a vocês elevar-se, radiando e irradiando o Fogo do Amor, para transmitir ao seu redor e ao
conjunto deste Sistema Solar, bem além do seu planeta, o sopro do Amor, o sopro da Liberdade.

Nós confiamos em vocês, como vocês têm confiado em nós.

Nós estamos aqui.

Nós nos aproximamos e reduzimos gradativamente a nossa Vibração e a nossa Radiância, para vocês.

Não há mais qualquer obstáculo, exceto alguns temores ainda legítimos a esta liberação.

Um novo vento, uma nova Luz, está nascendo.

O momento é então de despertar, de sair da letargia e da ilusão em que vocês estavam imersos, pela Graça da Luz e da FONTE Una,
pela Graça da sua Luz, pela Graça do seu Estado de Ser e pela habilidade do Arcanjo URIEL, cujo papel é crucial no seu despertar

final.

O Fogo do Amor vem a vocês.

Nenhuma apreensão, simplesmente Ser, Ser em simplicidade, alinhar-se em Si, perceber e reavivar a Chama do Coração, pela Força
do Amor, da Vibração e da Luz.

Juntos, nós realizamos a última etapa desta Grande Obra.

Vocês não precisam se preocupar com as circunstâncias externas, isso é para liberá-los, na totalidade.

Em curto espaço de tempo, agora, vocês vão abranger o conjunto das suas faculdades de consciência.

A ilusão nesta densidade vai desaparecer aos seus olhos.

Permaneçam decididos e firmes na Vibração do seu Ser, vocês serão protegidos, vocês serão amados, vocês serão alimentados.

De hoje em diante, eu os empenho a definir a sua prioridade interior mais absoluta, como sendo a prova e a Essência da sua Verdade.

Os obstáculos aparentemente ainda presentes no exterior não podem, de maneira alguma, desacelerar, e muito menos extinguir, este
Fogo do Amor.

A Vibração da sua própria Presença a vocês mesmos, que se estabelece agora em vocês, são apenas as primícias do que está
chegando.

***

Acolham e aceitem a Radiação da Luz, pois este é o seu dever, esta é a sua Verdade.

Em meio a esta Verdade, em meio à sua própria Luz, alinhados à sua Presença, alinhados ao Estado de Ser, vocês descobrem a
certeza absoluta disto que vocês São.

Abram-se a nós, como nós nos abrimos a vocês.



Vamos acolher, agora, em meio ainda à minha Presença, em meio à Vibração do Arcanjo URIEL, o Fogo do Amor que eu retransmito
da FONTE.

Juntos, vamos Vibrar.

... Efusão de energia ...

Por ocasião da terceira Etapa, no décimo sétimo dia do seu mês de novembro, nós iremos liberar conjuntamente o Fogo da terceira
Lâmpada, aquele que irá permitir estabelecê-los, de maneira permanente, em meio ao seu Templo interior e à Radiação do Fogo do

Amor.

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Bem amadas almas nesta densidade, eu irei deixá-los Vibrar na Presença de vocês mesmos, nas primícias do Fogo do Amor.

Permaneçam nesta qualidade, durante alguns instantes do seu tempo.

Eu lhes dou o meu Fogo e a minha luminância.

Paz a vocês, Paz em vocês.

Tornem-se a Paz.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO METATRON no site francês:
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver também que temos pessoas que
ainda eu não havia percebido aqui. 

Então, se quiserem, eu venho entre vocês porque tivemos uma série de pequenos inconvenientes durante o
mês de setembro mas, desde o mês de outubro, as coisas estão em andamento e se acelerando

grandemente. 

Então, agora, eu não vou falar de acontecimentos exteriores porque, tudo isso, vocês sabem, está prestes à
destruição.

Vamos nos ater, se quiserem, falando do que acontece em vocês e do que vai acontecer, para muitos seres
humanos, durante o período que se estende de novembro até o final do seu ano. 

O Fogo do Amor vai se manifestar cada vez mais, eu diria, ruidosamente, eu diria antes, vigorosamente, no
Interior das suas estruturas e dos seus casulos de Luz. 

Muitos seres humanos irão viver o despertar à sua realidade, à sua Verdade, na Unidade.
Quer dizer, mesmo nesse corpo de personalidade que vocês habitam, muitas coisas vão se transformar. 

A transformação não é uma visão da mente, obviamente, ela se refere principalmente às suas estruturas, ou
seja, ao que vocês vão percorrer pelas novas Vibrações.

A particularidade dessas Vibrações é que elas serão cada vez mais rápidas no Interior das suas estruturas e
dos seus casulos. 

Vocês irão sentir a aceleração mesmo da energia. 
Vocês verão distorções ou modificações de percepções na Consciência, tanto no ambiente material como no

ambiente espiritual. 
Vocês tornar-se-ão, de algum modo, cada vez mais sensíveis às radiações e às Vibrações emitidas pelos

seres humanos, mas também emitidas, de maneira geral, pelo conjunto do seu ambiente.

Então, para alguns de vocês, eu diria que já é habitual. 
Para outros, isso será algo novo, de algum modo. 

Lembrem-se de que as energias, as Vibrações, as Consciências que vão captar, perceber e sentir, são
extremamente em função da sua capacidade, para vocês também, para vibrar e perceber esta Vibração e,

sobretudo, o efeito de diferentes Vibrações, quer isso seja de pessoas, de ambientes, de acontecimentos que
vão surgir, agora, de forma acelerada, na superfície deste planeta. 

Vocês devem prestar atenção a uma coisa, devem estar atentos a uma coisa, que é de ficarem
sempre centrados e alinhados. 

Vocês têm muitas técnicas que lhes permitem ficarem centrados e alinhados porque, quando vocês estiverem
centrados e alinhados, quaisquer que sejam as circunstâncias, os acontecimentos, as Vibrações que vão

encontrar, vocês vão poder se adaptar do melhor modo possível à sua própria Vibração para o que é bom para
vocês. 

E a Vibração essencial é perceber e captar, no momento em que as energias se modificarem no seu Interior,
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E a Vibração essencial é perceber e captar, no momento em que as energias se modificarem no seu Interior,
observá-la, não a energia (obviamente, é fabuloso sentir uma energia que acelera), mas o mais importante é

sentir qual é o efeito que isso produz no seu Coração e não na sua Consciência.

Lembrem-se de que vocês irão viver fenômenos que eu qualificaria de paranormais, mas o paranormal não é o
Coração, obviamente. 

Então, o mais importante, seja o que for que vocês tenham que viver, ou que encontrar como energia, o mais
importante será centrar-se no Coração e saber se o que vocês encontram lhes é correspondente, certamente. 

E é um aprendizado que irão realizar frente a pessoas, frente a situações, frente a irradiações cósmicas e
também frente, eu diria, a manifestações de natureza específica na sua atmosfera. 

Quer dizer que há o risco de coisas chegarem no nível Vibratório, no nível visual, em meio ao seu ambiente e
ser-lhes-á preciso, neste ambiente, tentar captar qual é o efeito, não sobre a Consciência (porque isso não

haverá), mas sobretudo no nível Vibratório, no nível do seu Coração. 

Este aprendizado é extremamente importante para vocês de maneira a lhes garantir, a título pessoal, estarem
sempre alinhados com o seu Coração e com a integralidade das suas diferentes estruturas (físicas, etéricas e

outras).
Isso é fundamental.

Agora, eu lhes deixo a palavra, se tiverem perguntas. 

***

Questão: no plano fisiológico, como podemos sentir as Vibrações?

Não estou certo de ter captado a questão. 

Uma Vibração é percebida. 
Ela está ligada à ativação de certo número de receptores no nível mesmo do corpo físico. 

Agora, a Consciência também tem a capacidade de captar Vibrações situadas além do corpo: no corpo etéreo,
no corpo mental e ainda além disso. 

Não é, propriamente falando, fisiológico. 
É um processo, antes de tudo, ligado à Consciência. 

Portanto, eu não estou certo de ter compreendido esta questão. 

***

Questão: quais podem ser as manifestações físicas, dessas Vibrações?

Bem, isso faz como «guilis-guilis» (cócegas). 

É como se você estivesse ao sol, com uma temperatura de 50º, sem qualquer proteção sobre a pele. 
Simplesmente você sente como uma queimadura, você sente como raios que o penetra, mas, entretanto, você

não se queima e, paralelamente a essas sensações de queimadura, sem queima real, a Consciência se
modifica. 

Se quiser, é como quando você está no deserto e tem sede, alucinações, exceto que, aí, não são alucinações,
é uma modificação importante dos limiares de percepção, eu diria, conscientes (da sua própria Consciência)

que capta coisas que não captava anteriormente. 

Portanto, é um processo que está além do fisiológico. 

Obviamente, você tem nervos, o que quer dizer que vai captar, no nível sensitivo, certo número de Vibrações. 

Agora, é importante saber, colocando-se no nível da Consciência, no Coração, qual é o efeito sobre você do
que é captado, o que quer dizer não permanecer na análise da percepção, na análise do que é vivido, na

análise do que é percebido, mas, sim, olhar o que isso faz, diretamente no nível do Coração. 

É algo que vai comprimi-lo, apertá-lo, ou é algo que vai abri-lo? 
E, isso, não é uma visão da mente, é: você tem a impressão de que o peito se abre, se dilata, ou é algo que o

fecha.
E isso você pode testar em relação a outro ser humano, em relação a um lugar e em relação às energias que

vai encontrar no seu ambiente. 

Vamos tomar um exemplo muito simples: você sabe, quando vai ter um tremor de terra, que os animais
percebem isso e sentem a Vibração antes do sismo porque antes de um sismo, há uma modificação

importante da repartição das cargas elétricas, no nível do solo. 



Vocês talvez não saibam, mas há uma polaridade elétrica entre o que vocês chamam de Envelope do Céu e da
Terra. 

A repartição de cargas elétricas muda extremamente rápido antes de um sismo. 

Do mesmo modo, se houver Embarcações, ou Embarcações de Luz intervindo no seu ambiente, elas
modificam as cargas elétricas e é esta modificação de carga elétrica que os animais captam, vocês também,

vocês são perfeitamente capazes de captá-la. 

Então, isso é válido para um sismo, é válido para Embarcações, é válido para radiações. 

Se vocês quiserem, quando o sábio mostra a Luz, o tolo olha o dedo. 
É exatamente o mesmo princípio. 

Não é preciso olhar o dedo, mas sim o que ele está mostrando. 
Do mesmo modo, vocês não têm que olhar, em um primeiro momento, o que corre o risco de seduzi-lo,
visualmente ou no nível de percepção: «oh, lá, lá, é maravilhoso, eu sinto o meu corpo que se dilata». 

Mas vocês sentem se dilatar pelo efeito da energia ou por uma dilatação real do Coração? 
Portanto, vocês devem reposicionar-se no nível da Consciência para saber o que acontece em relação a esta

modificação do ambiente.
Isso é essencial. 

***

Questão: o aumento da Vibração do Coração libera o emocional?

Sim. 
No início, vocês têm uma série de coisas que estão presentes no Coração, em particular, as emoções. 

Quando vocês encontram, pela primeira vez, a energia do Coração, obviamente, há emoções porque vocês
conectam de novo com a sua própria Fonte e, quando vocês encontram um ser ou uma energia que está na

mesma dimensão do Coração, obviamente, isso pode liberar uma emoção forte. 
Isso, nas primeiras fases, mas é normal. 

***

Questão: quando não sentimos mais a emoção, isso corresponde ao quê?

Isso corresponde a uma grande evolução. 
Eu não falo das emoções que são vexatórias ou que sufocam. 

Quer dizer que vocês não chegam mais a sentir emoções. 
A emoção não é o coração, muitos seres humanos têm tendência a assimilar o Coração a uma emoção.

O Coração é tudo, menos uma emoção. 
O Coração é uma Vibração. 

Nesta Vibração há uma série de componentes que poderiam ser assimilados a uma emoção. 

Mas a emoção é uma reação. 
O Coração jamais é uma reação. 

É um estado. 

Então, o fato de não mais sentir emoções gradualmente no seu caminho espiritual, em particular para aqueles
que seguiram os Casamentos Micaélicos, é completamente lógico. 

Vocês entram em um estado que antecede a Alegria e a Alegria não é o prazer, a Alegria não é uma emoção, é
um estado de ser.

Ora, não podemos estar no Ser quando estamos em reação, ou seja, quando estamos na emoção. 
A emoção impede o Ser de se manifestar. 

Portanto, é completamente lógico que haja uma depuração de emoções, que elas, por vezes, se manifestem,
mas que se pareçam mais a uma espécie, como dizer..., não de compaixão, mas de tristeza, ou seja, de algo

que os comove no mais profundo da alma, mas não é uma emoção, é uma reconexão, o que não é
completamente a mesma coisa. 

Mas globalmente, sim, o desenvolvimento dos níveis vibratórios mais elevados ligados à ativação do Coração
fecha, de maneira considerável, os chacras que estão na parte inferior.

Até agora, o ser humano funcionou com os chacras inferiores. 
Todos vocês, agora, funcionam com os chacras superiores pois, como sabem, o trabalho mais importante,

agora, não é mais a Kundalini, não é mais a Shakti, é realmente a Coroa Radiante do Coração. 

Na Coroa Radiante do Coração há a Alegria, há a felicidade, há a plenitude, mas não há a emoção. 



Portanto, efetivamente, quando a Vibração do Coração é ativada, as emoções sobem à superfície, esvaziam-
se e desaparecem. 

***

Questão: a emoção é o principal problema da Humanidade atualmente?

Com certeza.
Pelo medo. 

Se não houvesse mais medo na superfície da Terra, o mundo em que vocês vivem não existiria mais,
simplesmente. 

É o medo que os mantêm na Ilusão, tanto no sentido próprio como figurado.

***

Questão: você tem conselhos alimentares para melhor controlar a esfera emocional?

Então, as emoções são efetivamente em função do que você come. 
Isso está muito bem descrito nas medicinas ayurvédicas, quer dizer que, se você comer alimentos de natureza
tamásica, ou seja, pesados, você vai se tornar pesado e, quando você está muito pesado, as emoções ficam
como que adormecidas, mas não é uma transubstanciação de emoções, não é?, isso está ligado mais a um

peso. 

O tabaco, o fato de comer muitos alimentos gordurosos, os protegem, de algum modo, das suas emoções. 
Mas não é a mesma coisa quando há uma transcendência das emoções, certamente, vocês compreenderam

isso. 

Obviamente, o impacto alimentar é importante, no sentido de tornar pesado. 

Agora, vocês irão constatar que, se vocês ingerirem cada vez mais líquidos e alimentos leves, haverá um
período, talvez, de maior sensibilização no nível emocional porque as suas energias vão estar refinadas e

vocês irão reagir às emoções. 

Então, agora, se quiserem, como dizer, escapar desse estado de emoções que pode ser marcado por
algumas pessoas, é preciso sobretudo consumir alimentos, em particular, frutas e legumes que têm a cor

vermelha, que contêm antioxidantes, porque os antioxidantes os ajudam a combater a oxidação que está ligada
às emoções.

As emoções despolarizam o equilíbrio energético. 
A emoção é feita para desencadear uma reação ou uma ação, se preferirem. 

Portanto, ela provoca uma despolarização de toda a eletricidade no nível do corpo. 
Portanto, ela usa o corpo, a emoção. 

Ela pode mesmo, por vezes, cristalizar-se para gerar o que vocês chamam de câncer. 
Mas é importante combater esta oxidação. 

Então, comam frutas e legumes de cor vermelha ou alaranjada. 
Aliás, a maior parte dos antioxidantes que evitam a oxidação sanguínea e celular estão ligados aos alimentos

de cor vermelha.

***

Questão: quando uma emoção forte chega e o mental sabe que ela exprime a natureza inferior, qual
é o melhor modo de superar isso?

Você tem várias maneiras. 

Depois de uma emoção forte, frequentemente o mental se põe de lado, não é? 
Nesse momento, de nada serve dizer: «eu vou parar de pensar nisso». 

Você não irá chegar ali e, aliás, vocês constataram isso. 

Vocês irão se dizer: «de nada serve ficar triste» ou alguém vai lhe dizer, enervando-o mais: «vai, não vale a
pena ficar triste ou ter medo».

É uma atitude completamente estéril e que de nada serve. 

Quando vocês experimentam o medo, o medo está aí. 
Como vocês querem se dizer, mentalmente: «não tenho mais medo?». 

Isso não funciona. 



E se alguém vier lhe dizer para não ter medo, você terá vontade de lhe dar um tapa. 
É lógico. 

O importante é derivar, de algum modo, o que se manifesta. 

Então, vocês têm várias técnicas: pode ser a respiração, pode ser a visualização, podem ser os cristais, podem
ser também os protocolos dados pelo Mestre Ram que permitem derivar a energia cristalizada no nível do

Coração e colocá-la em uma Fluidez mais importante, ou seja, tentar encontrar a Alegria. 

A Alegria, o Estado de Ser, é algo que vai diluir as emoções e fazê-las desaparecer.

***

Questão: o que é da linhagem dos Dragões? Podem ser da Sombra, da Luz?

Certamente, como existem Humanos do lado da Sombra e do lado da Luz. 
Mas, estar do lado da Sombra ou estar do lado da Luz é uma afiliação temporária porque vocês estão

conectados com a Luz. 
Se vocês não estivessem, mesmo os «maus rapazes», conectados com a Luz, vocês simplesmente não

existiriam mais. 

Portanto, existem Dragões de diferentes cores, do mesmo modo que há, no nível energético, cores de almas
Humanas diferentes: há almas de cor vermelha, verde, azul, branca, etc., etc..

Do mesmo modo, no nível de Dragões, há várias linhagens: Dragões negros, vermelhos, verdes e dourados.

Os Dragões Dourados são os redimidos, ou seja, aqueles que pararam de atuar com a Sombra e a Luz.
Eles voltaram à sua Dimensão inicial. 

São certamente os principais, agora (e eu não gosto dessa palavra, mas como encontrar?), defensores (não é
palavra adaptada), mas digamos os mais fiéis apoiadores da Fonte. 

Eles não pertencem às linhagens Humanas.
Eles pertencem a outras linhagens. 

São Dracos, se preferirem.
São muito potentes. 

Eles têm uma potência, como dizer, física, além do mental, colossal. 

Frequentemente, entre nós, dizemos: «coloque quatro Dracos dourados, eles lhe criam um mundo em cinco
minutos». 

Eles são capazes e é por isso, aliás, que eles realizaram as experiências que vocês conhecem e vivem. 

Mas os Dracos dourados têm uma potência Vibratória colossal, enquanto mantendo um nível Vibratório, capaz
de ir da quinta Dimensão até Dimensões muito elevadas. 

Então, os Dracos vermelhos são os que foram identificados como o Diabo, nas representações
antropomórficas com os chifres, o rabo, os cascos e a forma vermelha.

É Baphomet, se preferirem, é Satã. 

Foram esses Dracos vermelhos que criaram o Diabo sobre a Terra.

Há, agora, Dracos negros. 
São eles que servem, de modo preferencial, os Annunakis, e que não se preocupam com Humanos. 

Para eles, vocês nada são. 

E, por fim, os Dracos verdes que estão vivendo a transição entre a Sombra e a Luz. 
Estão em curso de unificação.

*** 

Questão: o que fazer com as pessoas que amamos e que desejamos talvez ver mais tomar o nosso
caminho?

Então, caro amigo, há uma regra absoluta aí: vocês não podem forçar ninguém a segui-los, quer o seu caminho
seja de Sombra, quer o seu caminho seja de Luz. 

E eu digo isso, em particular, para as pessoas que lhes são próximas. 

Obviamente, no plano estritamente humano, uma Mãe tem a tendência de querer que seus filhos sigam o
caminho que ela imagina como o mais Luminoso, para ela, mas é uma violação total da liberdade do outro e

uma entrada plena no poder. 



Os choques no retorno são terríveis nesse nível, sobretudo quando temos o conhecimento espiritual das
Vibrações. 

Então, a melhor coisa a fazer é, sobretudo, nada fazer.

Imagine, por exemplo, que um de vocês aqui descobrisse realmente algo de extraordinário. 
Obviamente, terá vontade de compartilhar, mas a melhor maneira de se colocar aqueles que não acreditam, é

dar as costas, e fazê-los tomar por tolos. 

Contente-se de ser você mesmo na bondade, no Amor. 
Não se sirva das palavras. 

E, sobretudo, não se sirva da sua experiência vivida para enviá-la a um outro. 

Imagine dizer que há um velho Croûton que veio falar-lhes da 18ª dimensão. 
Se você disser isso a um psiquiatra, mesmo que seja seu irmão, ele vai querer interná-lo, não é?, e ele terá

razão, porque ele não vive isso. 

Portanto, é preciso sempre se colocar, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista do outro. 
E, sobretudo, compreenda que querer fazer o outro aderir é já uma tomada de poder.

*** 

Questão: mas, se não falamos, as pessoas podem ficar de fora de tudo isso.

A comunicação, hoje, deve se tornar Vibratória. 
Vocês saem da linguagem para entrar no Verbo. 

A linguagem serviu, tanto quanto possível, à Humanidade para mentir, e aos «maus rapazes» para falsificar. 

A criação da linguagem, a criação das línguas, a criação das palavras, as vibrações sonoras ligadas à
linguagem, são os elementos que os afastam do Pai, digamos, d'A FONTE. 

Por quê? 
É muito simples, isso, vocês sabem (e agora, eu também, compreendi) eis que o Cabeça de Caboche (o canal,
Jean-Luc Ayoun) explicou longamente também: vocês têm, no cérebro, zonas precisas, vocês tem chaves no

cérebro, mas vocês não podem penetrar em outro estágio enquanto o estágio abaixo funcionar. 
O estágio abaixo é o quê?

É a linguagem.

O ser humano e os «maus rapazes » serviram-se das palavras para tudo transformar e tudo inverter. 
Mesmo alguém que você queira convencer, não tem que convencer, você tem simplesmente que Estar na

Vibração. 

De todo modo, se o outro estiver demasiadamente afastado do que vocês vivem, vocês jamais poderão fazê-lo
viver o que vocês vivem. 

Cada caminho é pessoal e vocês jamais poderão convencê-lo pelas palavras. 
Vocês correm o risco, ainda mais, de afastá-lo do objetivo buscado. 

Por outro lado, se vocês forem capazes de permanecer no Coração, frente a esta pessoa, de estar na
Vibração, o outro vai captá-la, obviamente. 
Não são as palavras que são importantes. 

Nenhuma explicação poderá fazer aderir quem quer que seja enquanto não estiver pronto. 

Por exemplo, o Cabeça de Caboche pode falar-lhes de Embarcações, ele pode descrever-lhes uma
Embarcação de Luz, ele pode dizer que ela vai no Sol, mas, a rigor, qual a importância disso? 

Não é porque ele lhes diz que vocês irão vivê-lo. 
E qual a importância de vocês acreditarem ou não? 

Estritamente nenhuma.

Isso o afasta do seu Coração. 
Portanto, o importante é sentir, captar a Vibração do Coração, é por isso que tudo deve levar ao Coração. 

É o mesmo para o que vocês ião ver. 

Quando vocês virem aparecer coisas incomuns, o que vai dizer-lhes que isso é da Luz ou que isso não é? 
Que é unitário ou que não é? 

Não é a beleza do espetáculo, certamente, porque os «maus rapazes» são capazes de fazer aparecer uma
aparição não importa onde. 

Eles podem fazer aparecer um espetáculo de som e Luz. 
Eles podem fazer aparecer Maria, será que é Maria? 

Não é porque vocês veem Maria que é Maria. 
É Maria porque vocês sentem o seu Coração que vibra. 

Uma estase ou uma catatonia, é muito fácil desencadear por meios artificiais e os outros seres humanos vão se
extasiar: «mas olhem, é verdade!» porque eles estão todos em um estado de catatonia.



Mas a Sombra é também capaz de fazer isso, no seu plano. 
A única diferença vem do Coração. 

Lembrem-se do que disse Cristo: «julgamos a alma pelos frutos e não as suas manifestações». 
Há árvores que têm frutos muito bonitos, mas esses frutos não são comestíveis, não é?

Os frutos são realmente o Amor, os frutos são a abertura da Consciência e não o que nós vemos. 
A atmosfera Vibratória faz toda a diferença. 

As palavras não têm qualquer sentido se não forem acompanhadas da Vibração. 
As palavras (não minhas, porque eu tenho um francês aproximativo), por exemplo, as escolhidas pelo Arcanjo

Miguel, são extremamente precisas porque elas têm a capacidade, lendo-as, portanto, pela leitura, para
desencadear a Vibração. 

É isso que é importante, não que as palavras sejam bonitas. 

Podem fazer-lhes frases muito belas, muito poéticas, não é? mas elas são desprovidas de Vibração, mesmo
tendo um sentido. 

Lembrem-se de que vocês passam da linguagem sonora para a linguagem da Vibração que está além do
sonoro ou que passa por apoios muito mais sutis que tocam o Coração. 

***

Questão: como permanecer centrado na Vibração, sem as palavras, com os parentes afastados?

Mas, cara amiga, a Vibração ignora a distância. 
Se você estiver no Ser, se você estiver na Vibração do Coração, os seres que estiverem ligados a você

(porque são seus ascendentes, descendentes, parentes, pessoas com as quais você está em relação) vão
necessariamente sentir o que você é. 

Não há necessidade de palavras para isso. 

Portanto, os problemas de distância é um falso problema e quando Ele disse: «procurai o Reino dos Céus e o
resto vos será acrescentado», contente-se de estar no Coração. 

Lembrem-se do que eu disse, e repeti e repeti: A Luz é Inteligência suprema. 
Ela é muito mais inteligente do que você. 

Vocês jamais irão alcançar a Inteligência da Luz. 
Nós tampouco, aliás. 

*** 

Questão: o conhecimento do Si continua compatível com a expressão das Vibrações?

Eu diria que a Vibração é Conhecimento. 
Enquanto você permanecer no conhecimento que eu chamo de estéril, ou seja, intelectual, você pode ter o

conhecimento de todos os sistemas tradicionais, você pode ter o conhecimento absoluto da Kabala, você pode
controlar a alquimia, você pode ter criado o ouro, exteriormente a você, mas não é por isso que você é Ouro. 

O Conhecimento do Si não é o conhecimento intelectual. 
O conhecimento intelectual jamais irá conduzir ao Conhecimento do Si. 

Jamais. 
É impossível. 

O Conhecimento do Si é a reconexão com a Essência do que você é, ou seja, com a sua Dimensão de
Semente de estrela. 

É a única reconexão, hoje, que lhes é solicitada. 

Vocês devem queimar todos os livros, mesmo os meus (não os meus, mas aqueles que saíram das minhas
conferências). 

Tudo deve ser destruído. 

Vocês são o Conhecimento, mas enquanto vocês projetarem este conhecimento no exterior, vocês não podem
se tornar o Conhecimento. 

É tão simples assim. 

Enquanto vocês forem atraídos por um conhecimento exterior, vocês não estão no Conhecimento, vocês estão
em um jogo, mas vocês não estão no seu jogo.

*** 



Questão: o Conhecimento do Si é reencontrar a Fonte, a Presença no Coração?

É unicamente isso. 
Aliás, não é uma consideração, é a Verdade.

*** 

Questão: as abordagens de psicogenealogia, ou de memórias celulares, são ainda válidas?

Há seres que têm necessidade (aliás, os Hayoth Ha Kodesh, até mesmo, frequentemente, insistem quando há
laços a desatar). 

O importante a compreender, no nível do que vocês chamam de psicogenealogia ou de transgeracional, é
desatar os laços, ou seja, render a liberdade às pessoas. 

Nesse quadro, é importante. 

Mas o trabalho, nesse nível, deve ser um trabalho Vibratório, não necessariamente um trabalho do intelecto. 
Quer dizer que não é questão de encontrar o porquê e como, porque, mesmo se vocês encontrarem o cenário

(a pessoa, ela mesma, ou o terapeuta, encontra o evento), o evento que criou o desequilíbrio, se vocês o
apontarem, isso vai necessariamente se reativar. 

De nada serve remeter a Consciência no passado. 

Por outro lado, a Consciência deve estar no presente, ou seja, estar consciente, atrair a Consciência sobre o
fato de que existe um laço a desatar, mas isso de nada serve para voltar sobre a causa primeira. 

Isso se desata no presente e é um ato Vibratório. 

A partir do momento em que uma mão se põe, a partir do momento em que se está de fato com a Luz, não há
necessidade de encontrar as causas, isso se faz sozinho, porque a Consciência, a energia, a Inteligência da

Luz, está aí. 
É mesmo assim mais fácil.

************ 
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Questão: o que fazer com as imagens que recebo durante os cuidados (as consultas), que fazem a
ligação com a origem do problema?

Eu entendi, você empregou a palavra: isso serve para fazer a ligação.
Você compreendeu tudo.

***

Questão: o que fazer, então, dessas imagens?

Sobretudo não dizer à pessoa.

O principal é fazer desaparecer o que existe, não é?
Transcender as coisas e conduzir as pessoas para a Unidade.

Não é despolarizando-as sobre o que existe no passado que você vai colocá-la no instante presente.
O instante presente é o instante presente, você deve ali se colocar, colocar as mãos ou colocar a Luz ou

colocar as energias do Coração, o que quiser, mas no instante.

A partir do momento em que as informações chegarem (vindas, como disse, por exemplo, a toda hora, sobre
qualquer um, em relação a um trauma passado), qual importância isso vai ter para subir até a Fonte?

Isso, é sua crença binária particularmente ligada a certos médicos que impulsionaram ao máximo esse
raciocínio, de dizer que somos o resultado do nosso passado e, portanto, de tudo explicar pelos traumas ou

acontecimentos ocorridos no passado.

Isso efetivamente é verdade, mas, hoje, vocês não estão mais nesses modos de funcionamento.
É isso que você precisa superar.

Vocês sempre tiveram necessidade de encontrar uma justificação na ação/reação, em suas vidas e nas
pessoas que lhe são confiadas.

É muito lógico para a Consciência humana funcionar assim, mas, hoje, vocês devem funcionar de outro modo.
Se vocês quiserem estar na Alegria do instante, vocês não pode ir para o passado, do outro ou o seu.

Vocês não pode transcender o seu passado porque vocês são o resultado desse passado, obviamente, mas
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vocês não podem encontrar o presente sendo a consequência do seu passado, é tão simples assim.

Vocês têm um caminho que é o caminho linear horizontal: você é a consequência do seu passado.
E vocês têm um caminho vertical que é a parada do passado, a fulgurância, a Iluminação, a transfiguração.

Mas enquanto você despolarizar o seu sistema para querer procurar uma explicação no passado, quer seja sua
filiação em relação a sua linhagem, quer seja em relação mesmo à razão específica de um problema, ...

imagine um exemplo, sem procurar truques muito complicados: imagine, eu quebro a perna porque alguém me
deu um golpe na tíbia, é ele que me quebra a perna.

Dez anos depois eu percebo que isso provocou problemas específicos, consequências, sequelas desta
fratura.

Então, eu vou tentar pensar no que me aconteceu.
Eu vou tentar reparar, x anos depois, o que aconteceu no passado.

Mas isso me afasta do instante presente.

Se eu permanecer no instante presente, se eu transcender, pela Vibração, a anomalia, qualquer que ela seja,
não tem mais razão de ser.

Quando você encontra a Unidade, todas as doenças desaparecem, sem exceção.

Portanto, a partir do momento em que você estiver a caminho para a Unidade, você irá se aperceber, você
mesmo, sobre você mesmo, de que inúmeras patologias, inúmeras complicações desaparecem, porque, na

Unidade, não há lugar para a doença.
E a Unidade está aqui e agora, não é o passado.

A Luz não está no passado, nem no futuro, ela está no instante presente.

Portanto, você não pode pretender procurar a Luz e ir sem parar no passado ou no futuro.
Isso se chama: aqui e agora.

Quando você faz muitas coisas, você não faz outras.
Se você procura a Luz, você está na Luz.

Mas você não procura a Luz em relação a um passado ou em relação a memórias que vão obstruí-lo,
supostamente para encontrar.

É a sua Consciência que obstrui, não é a memória porque a sua Consciência está centrada no passado, porque
você está condicionado, desde muito tempo, a se considerar exclusivamente como o resultado do seu

passado.
O erro está aí, não há que procurar outro erro.

Se você fosse capaz de se colocar no instante, o que corresponde ao que Uriel manifesta quando ele desce
com algumas entidades...

Qualquer lugar, quando você faz os OD ER IM IS AL, quando você acolhe a Luz Crística em Verdade e em
Unidade, quando você faz suas meditações, em certos momentos, você capta o que é certo.

Nesse momento, você pensa nos seus sofrimentos pelo seu passado?
Os seus sofrimentos voltam logo que sair desse estado.

Então, obviamente, se você tiver algo que faz muito mal, você não chegará a se centrar no instante porque a
dor o lembra do passado.

Mas você que não está doente, ou que tem problemas que não provocam dores invalidantes, aproveite da
Vibração da Luz que está aí para entrar na Unidade.

Na Unidade não há doença.
A doença é uma Criação, a doença, indiscutivelmente, é uma crença e nada mais, porque você se considera,

no nível espiritual, como o resultado do seu passado.

Mas você não é o resultado do seu passado.
Isso é uma Ilusão também.

***

Questão: como fazer, então, para as pessoas que vêm consultar?

Se você mudar e entrar na Unidade, aqueles que virão consultá-la não serão as mesmas pessoas: princípio de
atração e ressonância.

Então, a solução é entrar você mesmo na Unidade e terá, pelo princípio de atração e de ressonância, como
dizer, levado a você o que deve ser.



Se você estiver na Unidade, você não tem que se colocar a questão: a Inteligência da Luz fornece tudo,
estritamente tudo.

Portanto, você deve se liberar de tudo o que aprendeu.
A um dado momento é preciso desaprender.

Quer você tenha sido médico, engenheiro, cientista de renome, você não pode pretender encontrar a Essência
do Ser sem tudo perder.

Mas quando dizemos tudo perder, isso quer dizer viver o instante e o instante não se preocupa com os seus
títulos, com as suas funções.

O instante não se preocupa com os seus sofrimentos.
O instante é o instante.

Não confundir com o momento.
O momento são as palavras que mentem.

O instante é o que está presente.

***

Questão: depois de um estágio com a Presença de Seres de Luz, aconteceu-me de não mais me
sentir na energia do Coração no decorrer das consultas que eu dou. O que aconteceu?

Então, cara amiga, é muito claro.
Vou dar duas respostas.

A primeira vai fazê-la saltar.
Mas vou explicar em seguida, pela segunda, e você irá compreender.

A primeira é bem feito.
A segunda resposta: a partir do momento em que você viver momentos particulares, nos instantes de

fulgurância da Luz, e se você integrou a Luz, no sentido Inteligência da Luz, a sua vontade não tem mais que
ser exercida.

Querer curar e querer dirigir a energia a tal lugar, porque é preciso curar, é não estar mais no Ser, é já se
afastar.

Portanto, a lição é efetivamente continuar o que você faz, mas encará-lo de maneira mais neutra.
Quando eu digo mais neutra, ser simplesmente o canal da Luz, mas não o canal que vai tomar a Luz para dirigi-

la onde quiser e fazer o que quiser, mas deixá-la agir até o fim.
Os resultados serão profundamente diferentes.

Portanto, você foi colocada frente a algo que estava onde a Luz não pode passar, porque a sua vontade fez
obstáculo à Luz nova que flui em você.

***

Questão: o abandono total vem do colocar de lado a personalidade?

Você não pode decidir colocar de lado a sua personalidade.
Por quê?

Porque ela vai recusar.

Porque se você disser: «eu coloco a minha personalidade de lado», quem é que diz «eu»?
É a personalidade.

O abandono à Luz pode ser comparável a um ato de fé total na Inteligência da Luz.
É verdadeiramente, a um dado momento, a experiência vivida por Cristo na Cruz.

E, antes da cruz, ele disse: «mas, Pai, por que eu, eu devo viver isso? Afaste de mim esse cálice».
Sobre a cruz mesmo ele disse: «mas, por que tu me abandonastes?».

E depois ele se apercebe de que ele não o tinha abandonado, a partir do momento em que, ele, se abandona.
Você vê a diferença? É muito sutil.

Mas você não é obrigado a ir até a crucificação, hoje, porque as coisas são muito mais fáceis.
Mas, entretanto, esse passo fundamental, você tem que realizar você mesmo.

O abandono à Luz é por vezes difícil porque, enquanto você não viveu a energia do Coração, por mais que



você esteja no espiritual, que tenha ações terapêuticas, que conheça todos os Mistérios do universo, mas você
não está no Coração.

E, enquanto você não estiver no Coração, você está no ego.
E o ego vai entrar, cada vez mais, em reação contra o Coração porque ele não quer ceder, o ego e você não

podem fazê-lo ceder.

Se você diz: «eu cedo», bem, você não irá ceder porque é o seu ego que diz isso.
O abandono é um ato de basculamento extremamente específico que a faz penetrar, sem dificuldade, na

Unidade.

Portanto o abandono à Luz jamais é um ato consciente de decisão.
A palavra que foi empregada pelo Arcanjo Anael e por outros é a palavra «passo», «dar um passo».

Ouse dar esse passo.
Ouse atravessar e é difícil de explicar com palavras porque não é uma decisão da personalidade.

É o momento final em que o impulso da alma e do Espírito é tão forte que afoga a personalidade, indo eliminar,
mesmo temporariamente, todos os medos, todas as apreensões, todos os jogos do mental, todos os jogos do

poder, todos os jogos da sedução: o momento em que voltamos a ser soberanos, em que abandonamos
todos os sistemas de controle, exteriores e interiores.

É por isso que os seres que viveram o que você chama de estados Místicos ou de experiências de morte
iminente, chegam a este estado, porque eles estão fora do corpo e vivem a Luz.

Eles não têm mais os meios de reagir no nível da personalidade ou do corpo, já que estão fora desse corpo e
estão na Vibração de uma outra Dimensão.

Portanto, é nesse momento que acontece a Iluminação e, quando eles voltam, eles estão diferentes.

Aliás, depois disso, as doenças podem desaparecer, as anomalias podem desaparecer totalmente.

Mas você, enquanto ser que recebe a Luz pelo alto do corpo, precisa conduzi-la para o Coração.
Mas você tem muitas experiências ao seu redor, mesmo você mesma, onde você recebe as energias, você

tenta descer as energias no Coração, mas você não sente o Coração.

Por que você não sente o Coração?
Porque o seu ego se opõe a isso porque ele sabe muito bem que se a energia, a Luz, descer no Coração, é o

fim, inconsciente e conscientemente.

O medo impede a Luz de descer.
O poder impede a Luz de descer.

E é por isso que São João disse: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos».
Os chamados são aqueles que recebem a Luz na cabeça, mas, para poder ser escolhido, é preciso ser

humilde e simples, é preciso que a Luz chegue ao Coração.
É a fusão da Coroa Radiante da cabeça e a do Coração.

Então, aqueles que têm a chance de sentir, pelo corpo, as Vibrações no nível do Coração, sabem que a
solução está aí.

Então, obviamente, as flutuações da sua vida, as pessoas que você encontra, as oposições que você pode
encontrar, pela dualidade desse mundo, a afasta do Coração, mas, aí também, há um aprendizado.

Progressivamente e à medida em que você chegar a estabilizar a Consciência no nível do Coração e a viver no
Fogo do Coração, suficientemente por longo tempo, você irá viver o Fogo do Amor, ou seja, o Fogo da

Unidade reencontrada.

Mas não é uma decisão que se toma assim, decidindo «eu quero ir no Coração».
Há um cultivo, eu diria, da humildade, da simplicidade.

Todo um cultivo de renúncia ao poder.

Eu lhe asseguro que você não pode penetrar o Coração enquanto restar a menor vontade pessoal, a menor
vontade de poder.

Mas, entretanto, todas as resoluções Vibratórias foram reunidas, desde setembro, sobretudo desde o final dos
Casamentos Celestes, para permitir-lhe ir no Coração.

Mas se você quiser fazer descer a energia no Coração e ela não descer, não é preciso acusar a energia.
Não é preciso se acusar mais, de nada serve culpar, mas isso quer dizer que em você ainda existem

resistências que podem estar ligadas ao medo, que podem estar ligadas aos pesos do passado, ou seja, que
você não superou o passado.

Isso pode estar ligado a circunstâncias familiares, isso pode estar ligado a jogos de poder, isso pode estar
ligado a coisas muito variadas, de fato.

Mas o dia em que você descer a Vibração no Coração, você sabe que quase chegou porque, a partir do



momento em que você acendeu o Coração, ele não pode nunca mais se apagar, definitivamente.
Mas é preciso dar o primeiro passo.

***

Questão: Anael disse que é preciso afastar os Mestres. Ora, eu encontrei uma pessoa desperta que
me proporcionou Alegria, me fez sentir no Coração.

Sim, porque você é, você mesmo, Ser de Luz.

Miguel repetiu longamente: o período dos Mestres terminou.

Na minha vida, eu me chamava de Mestre Miguel Omram Aïvanhov.
Era uma certa época.

Hoje, nesta época, a Luz não está nos Mestres.
A Luz está aí, em tudo ao seu redor, portanto, você não tem que encontrar um Ser portador desta Luz.

Você tem, você mesmo, que se tornar esse Portador de Luz.

O problema é que para a matriz, não em tempos tão antigos assim, era preciso encontrar um Mestre para
«viver» a Vibração que ele era capaz de nos transmitir.

Hoje, vocês se tornam grandiosos.
Vocês não têm mais necessidade de ninguém do exterior de vocês para serem perfeito, para estarem na

Unidade.

E, aliás, Buda disse: «é preciso matar todos os Mestres, todos os Modelos».

Então, obviamente, pode ser extremamente sedutor se sentirem no Coração e na Luz junto de alguém.
Mas se, assim que vocês se afastarem da pessoa, vocês não estiverem mais na Luz, o que isso quer dizer?

É preciso ser extremamente prudente na relação de dependência.

O verdadeiro Mestre é aquele que os libera, é aquele que não lhes pede nada e que os restitui a vocês.
Não é ele que os prende como discípulos, mesmo se ele for um verdadeiro despertado.

O verdadeiro despertado não é aquele que vai mobilizar as multidões, é aquele que os retorna a vocês
mesmos.

É como se, durante a sua vida, não sei, o Cristo quisesse ter mais de doze discípulos e tivesse querido juntar
as multidões com ele, para se fazer adorar.

O que não quer dizer que os Seres não são para frequentar quando são despertados, bem ao contrário.
Vocês podem ter encontros com eles, dialogar com eles, mas vocês devem considerá-los como iguais a você.

Vocês não são nem inferior, nem superior.
Vocês estão simplesmente em instantes diferentes.

O problema é que, se vocês considerarem isso como uma possibilidade de despertar, vocês se enganam.

Mostre-me um só exemplo existente de um Mestre tendo sido reconhecido no século passado, ou seja, antes
desse período de trinta anos, que foi capaz de desencadear o próprio despertar com outros Seres.

Isso não existe.

Só existiu, na tradição oriental, a transmissão de Consciência total de um Mestre que morria para o seu
discípulo que iria se tornar o Mestre: a filiação espiritual total.

Aquele que se desperta, ele se desperta sozinho, porque é preciso que ele dê o passo e nenhum ser dará o
passo no seu lugar.

Nem a Fonte, nem Cristo, nem Buda, nem outra pessoa.

Portanto, a procura de Mestres, mesmo se vocês vibrarem muito forte com um Mestre, é talvez para ajudá-los a
liberar etapas, para trazer-lhes um conforto, certamente útil, não nego, mas os tempos, hoje, são diferentes.

A Luz está por toda a parte.
Ela não é obrigada a passar por alguém além de vocês.

Vocês devem recuperar a sua soberania.

Agora, se vocês tiverem necessidade de um Mestre, de viver na atmosfera Vibratória de Amor de um Ser
despertado, faça-o, mas não percam o seu tempo.

Vocês perdem tempo em relação à sua própria soberania.
Vocês jamais poderão encontrar a soberania junto a um Mestre.

Vocês podem encontrar uma filiação, mas mesmo esta filiação, a um dado momento, é preciso transcendê-la



porque, para se tornar vocês mesmos, na Unidade, vocês são obrigados a se desfazer de toda dualidade.

Ora, o Mestre está no seu exterior, mesmo se ele os tomar em sua esfera, mesmo se, quando vocês estiverem
na sua Presença, na sua irradiação ou na sua oração ou na sua Consciência, vocês perceberem um estado de

Unidade.
Mas este estado de Unidade, será que ele está em definitivo em vocês, como ele está nele? 

Não creio.
Sem isso, isso se saberia e vocês estariam, todos vocês, despertados sobre a Terra.

***

Questão: o que acaba de dizer na relação do Mestre e do aluno pode se aplicar do mesmo modo na
relação entre duas almas irmãs?

Mas, evidentemente, isso se aplica a todas as relações.

A particularidade da relação humana é de ser sistematicamente desequilibrada: há sempre um ganhando e um
perdendo.

Então, eu sei que com a energia que se estendeu desde quase trinta anos, há almas irmãs que se
reencontram, chamas gêmeas, reconhecimentos cármicos que os colocam na Alegria, que os colocam na

Unidade, mas o que os coloca na Unidade é a ressonância, não a pessoa.
Porque, se vocês se tornarem dependentes de uma pessoa, vocês nada compreenderam sobre a mestria.

É exatamente a mesma coisa.

As relações devem torná-los livre.
A relação não é uma ligação.

A relação deve fazê-los permanecer soberanos em referência a não importa quem.
Se vocês se colocarem na dependência de alguém, não venham depois se queixar de não terem

encontrado a Unidade.

A Unidade se encontra em Si, por Si e pela Fonte e certamente não por um ser humano, seja ele um grande
guru, um grande Mestre ou uma alma irmã, ou uma chama gêmea.

A mestria o retorna sistematicamente a você mesmo.
Não peça a ninguém para dar o passo por você.

Um guru está lá para exercer o seu papel de guru.
Um salvador está lá para exercer o seu papel de salvador.

Uma vítima está lá para ser uma vítima.
A soberania não é, sobretudo, um desses três.

E vocês não podem pretender a soberania se desempenharem um desses papéis, quer seja com a família,
quer seja não importa com qual outro ser humano.

Entrar na Unidade se faz só.
É preciso que vocês conservem o seu poder.

Vocês não devem remeter o seu poder a ninguém, exceto à Luz, sem isso, vocês correm o risco de serem
confrontados, nas épocas que estão chegando, com contrariedades importantes.

Se vocês admitem que a Unidade é se liberar, liberar-se não é se ligar.
Vocês concordam.

O que não quer dizer ficar indiferente, isso não quer dizer que é preciso abandonar os filhos, abandonar os
pais, abandonar os amigos, as esposas, e tudo mais.

Isso quer dizer tornar-se livre, no nível da Consciência, da Vibração.
Isso quer dizer não depender Vibratoriamente de alguém, e ainda menos em outros níveis, familiares, sexuais

ou outros.

Vocês devem reencontrar a independência, ou seja, a soberania, e vocês irão se aperceber de que, quando
tiverem dado esse passo para a soberania, vocês podem estabelecer relações com todo o mundo porque,

nesse momento, essas relações são livres, elas não provocam reações ou vínculos.

Tudo o que os fizer ir para a sua soberania, para a sua liberação, os aproxima da Unidade e, nesse momento, o
Coração se abre.

Mas vocês não podem pretender abrir o Coração, mesmo sentindo o Coração, quando vocês estiverem com
alguém, beneficiando-se do Coração do outro.

Isso os coloca frente a vocês mesmos, simplesmente, mas também frente às suas insuficiências, seja um
Mestre ou um pai ou um filho, uma relação, qualquer que seja.



A verdadeira relação é uma relação livre em que cada um é soberano.
Ela se faz de soberano a soberano, em uma relação de independência e de fraternidade, de coração a

coração, e nada mais.

***

Questão: quando conhecemos um Mestre, a relação permanece, mesmo depois da morte desse
Mestre?

Se houver realmente uma filiação, sim.

***

Questão: um nome dado por um Mestre espiritual mantém sua importância hoje?

A partir do momento em que você der um nome a alguém, sobretudo se for para algo espiritual, você o batiza.
O que acontece quando você nomeia?

Você cria, mas, cria o quê?
Uma relação.

Cabe a você saber se esta relação é livre.

Não é a mesma coisa que os apelidos: você pode se chamar meu gato, meu ursinho, meu pequeno gatinho,
isso não é batizar, é um diminutivo, não é?

Mas dar um verdadeiro nome a alguém é dar-lhe uma outra identidade que a própria.

A sua identidade nesta Vida é o seu nome e o seu sobrenome.
Você tem um nome, obviamente, espiritual, mas ele jamais é revelado por um ser externo.

Qualquer um que lhe diga que você se chama isso ou aquilo faz já uma prévia de um grande poder em relação
a você.

Então, eu sei que muitos médiuns recebem nomes: «você se chama assim».
O seu nome espiritual é revelado pelo seu Anjo Guardião ou pela sua Consciência Unificada e não por outra

pessoa.
Jamais virá à ideia de alguém que está na Unidade lhe dar um outro nome que o seu.

Estou desolado de dizer isso, mas se deixar nomear, chamar de outro modo do que você é, é já algo que o
afasta da sua própria Unidade.

Agora, há quem se batize com nomes.
Vocês mesmos, por que não?

Mas atenção ao que vocês fazem.

Eu, vocês sabem, eu me chamei Omram Aïvanhov.
Depois de uma viagem importante na Índia, eu decidi juntar Miguel, por uma razão específica, mas eu não

mudei, eu adicionei algo.
É muito importante o que eu lhes digo: você pode juntar uma Vibração, mas você não tem o direito de mudar a

sua Vibração.
Você é o que é e, se você quiser permanecer alinhado e alcançar a sua Essência, você é obrigado a elevar a

cadeia Vibratória do seu sobrenome e do seu nome, até a Fonte.
Agora, você pode juntar algo.

Não esqueçam também que, senhoras, quando vocês se casam, vocês tomam um sobrenome, em todo caso,
nesse país, mas vocês tomam também a Vibração do sobrenome que vocês tomam, isso parece evidente.

Portanto, se você se chama Daniele e quer se chamar Luz Suprema da Unidade, isso faz mesmo uma sagrada
mudança de vibração e isso cria também uma certa distorção.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me ouvido tão longamente e desejo a todos um bom
caminho para sua Unidade, para sua soberania.

Abandonem tudo o que os controla.
Vocês devem tornar-se soberanos.
Vocês devem vibrar no Coração.

Depois, obviamente, vocês têm a impressão de que tudo isso necessita de mudar.
É vocês que devem mudar, não o exterior.

O exterior modificar-se-á em função da Vibração que vocês vão obter ou atingir, não é? e isso é o mais
importante, todo o resto far-se-á naturalmente.

E quando eu digo (e isso foi dito várias vezes) que tudo está no domínio da crença que lhes inculcaram, que
vocês se inculcaram.

Se eu digo que mesmo o corpo que vocês habitam é uma crença à qual vocês aderiram e, eu também, eu
aderi, certamente.

Mas, quando atingimos certas Dimensões e olhamos isso de um ponto mais alto, temos vontade de rir.
Mas, felizmente, como chamar isso, esta experiência é uma experiência importante, apesar de tudo.

Não podemos refutá-la porque daí sai algo e, felizmente, sai sempre algo de uma criação, mas de nada serve
ter gerado tanta energia de dissociação, tanta energia de atrito.

Há meios muito mais simples e muito mais leves para ir para o que vocês São, agora, para reencontrar o que
vocês São.

Então, vocês que São, em breve, atem-se e desatem-se, os dois ao mesmo tempo, mas atenção ao que vocês
se atam e atenção ao que se desatam.

Sobre isso, eu lhes desejo bons ganchos e lhes digo até muito em breve.
Passem bem.

 ************
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Eu sou Anael, Arcanjo. 
Bem amadas almas humanas na encarnação, eu venho a vocês para tentar ajudá-los a avançar no caminho da

Unidade e no caminho do que eu chamaria de Relação Unitária. 

Eu venho, acompanhado da Vibração do Arcanjo Uriel, a fim de lhes fazer beneficiar, em um segundo
momento, da Radiação da Presença.

Queiram receber, inicialmente, as minhas bênçãos, o meu Amor e as saudações do Conclave. 

Então, juntos, nós vamos, se vocês quiserem, avançar na compreensão e na vivência da Unidade. 

Assim, procederemos respondendo às suas questões e às suas interrogações. 

***

Questão: na Unidade, o mental se torna o refletor do Supramental?

É preciso encarar, bem amado, o problema de dois modos. 
É preciso bem diferenciar e distanciar o que acontece na encarnação e o que acontece quando você acede ao

Estado de Ser.
Obviamente, o mental é indispensável para a continuação da sua Vida nesta Dimensão. 

Assim, a experiência do Supramental e desta reconexão com a sua Essência não destrói o mental
propriamente falando, mas, simplesmente, no lugar de ser escravo do seu mental, o mental torna-se dirigido

pelo Supramental. 
A diferença é essencial entre o mental e o Supramental, independentemente do aspecto Vibratório e do

aspecto do Fogo e do aspecto da Luz, e o Supramental é Inteligente por si mesmo.

Assim, a sua inteligência se exprime, nesta Dimensão, pelo mental e pelo intelecto.
Há esforço de reflexão, esforço de inteligência, esforço de compreensão, sob a influência do Supramental que

foi, admitimos, encontrado. 
O Supramental é, ele mesmo, resposta.

Ele não é discursivo, ele não é reflexão, ele não é, portanto, transformado por qualquer noção de aprendizado
ou de referência a uma aquisição.

O Supramental é Inteligência, antes de tudo.
Colocar-se sob a influência do Supramental propicia informações sobre todo assunto, não passando pelo filtro

do mental. 

ANAEL - 02 de novembro de 2009
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Uma vez que o Supramental se encontrar e iniciar em você, uma vez que a Vibração do Coração estiver ativada
e iniciada em você, você tem então a possibilidade de se entregar a esse Supramental. 

O mental pode intervir, mas, entretanto, ele é controlado, de certa maneira, pela Inteligência da Luz e não mais
pela sua inteligência comum. 

Além do mental e além da sua esfera de Vida nesta encarnação, além, portanto, das estruturas da
personalidade, penetrar no corpo de Estado de Ser, pela transferência de Consciência, implica no

desaparecimento total do mental.
Não há mais, por conseguinte, possibilidade de reflexão.

Há instantaneidade do Conhecimento: as imagens ou as percepções chegam ao corpo de Estado de Ser,
não passam por qualquer análise, mas são vividas, eu diria, de maneira abrupta.

Se uma questão ocorrer, ou, de preferência, uma interrogação, na Consciência do Estado de Ser, a resposta
chega instantaneamente.

Não há um encadeamento, de sequência lógica, levando a uma resposta.
Não há mais noção de escolha, nem de possibilidade.

No nível do Supramental, você entra na evidência, você entra nas coisas unitárias.
Não há mais possibilidade de se enganar, ou não há mais possibilidade de errar entre duas escolhas.

A escolha se impõe por si, pela Inteligência da Luz. 

Aí está o que podemos dizer, em um primeiro momento, sobre o mental e o Supramental. 
Não esqueça, na personalidade, que a irrupção do Supramental na sua encarnação se reflete pela abertura do

Coração e pelas percepções Vibratórias, nada mais tendo a ver com o que é vivido habitualmente. 
A própria qualidade das Vibrações percebidas, no nível do corpo ou no nível dos corpos sutis, modifica-se.
Você passa de uma Vibração magnética para uma Vibração qualificada, ela também, de Supramental, cujas

características são profundamente diferentes do que vocês chamam de magnetismo. 

Existe, portanto, uma série de indicadores essenciais a reconhecer, e de evidências a reconhecer,
correspondentes à ativação, em vocês, do Supramental e à sua reconexão com o Supramental. 

***

Questão: o que é da relação de casal, quando estamos no caminho da Unidade?

Bem amado, a maior parte das relações entre os seres humanos foi construída, nesta Dimensão, sobre um
princípio de dominante/dominado. 

Esta é uma regra absoluta, chamada também de ordem de precedência, que corresponde a uma regra
absoluta da sua Dimensão.

A passagem e a evolução para a Unidade acompanham-se de um desaparecimento total dessa relação
dominante/dominado.

Há, portanto, igualdade. 

Dessa maneira, então, não há mais diferenças na relação homem/mulher casal ou na relação homem/mulher
não casal, ou em uma relação homem/homem, ou em uma relação mulher/mulher. 

Não há mais noção de dominação.
Não há mais noção de polo ativo e polo passivo, tal como vocês têm vivido através, por exemplo, das noções

de sexualidade de emissão e de recepção. 
Os dois polos tornam-se emissivos. 

Não há mais possibilidade de viver no que vocês chamaram, e continuam a chamar, de casal. 
As noções exclusivas não existem mais.

A Consciência Unificada funciona de modo inclusivo, reunificando o conjunto de Consciências. 
A partir do momento em que você viverem na nova Dimensão, não há mais distância e não há mais separação

entre as Consciências e entre as atividades mentais.
O que você emite como pensamento, como atração, como desejo, manifesta-se no conjunto da coletividade. 

Assim, desejar um Ser, mesmo no sentido mais nobre, é conhecido instantaneamente pelo conjunto da
coletividade. 

Os pensamentos tornam-se ordenados e devem tornar-se, também, coerentes, na medida em que não há mais
segredos, no sentido em que vocês o entendem.

A permeabilidade torna-se total. 

Assim, nas Dimensões mais elevadas, a emissão de pensamentos, no sentido de ação, de um Arcanjo, é
captada instantaneamente de uma extremidade a outra dos multiversos e das multidimensões pelo conjunto

dos Arcanjos e também pelo conjunto das outras Dimensões. 



A singularidade existente na sua Dimensão, fazendo com que a Consciência seja separada e dividida, não
existe mais.

Assim, portanto, tudo o que é construído sobre um modelo dual (princípio de dominação, princípio de
submissão, princípio de dominante/dominado, princípio de macho e de fêmea) não existe simplesmente mais

nas Dimensões superiores. 

Então, estar a caminho da Unidade não quer dizer suprimir os casais ou suprimir a relação homem/mulher, mas
esta deve se tornar adulta, quer dizer, equilibrada, onde não pode existir noção de dominante e de dominado.

Não pode existir noção de dependência ao outro.
Isso é válido, evidentemente, em todas as relações humanas, mas, de maneira muito importante e de uma

acuidade totalmente perfeita e totalmente extrema, eu diria, em um casal. 

A modificação das relações existentes entre os homens e as mulheres nos casais leva, atualmente, a uma
série de reajustamentos que vocês observam.

Inúmeros casais se criam, se recriam ou se desfazem. 

As relações ascendentes/descendentes devem seguir também o mesmo sentido da Liberação. 

A relação é equilibrada na quinta Dimensão.
Ela não pode ser uma dependência ou uma dominação qualquer.

Deste modo, as suas relações se transformam. 

Deste modo, inúmeros seres humanos, hoje, sequer suportam mais as relações chamadas, na sua
humanidade, de hierárquicas.

As noções de hierarquia, nas ordens constituídas, vão, elas também, despedaçar-se.
Isso faz parte da Revelação e da emergência, na sua dimensão, do Supramental. 

Então, vocês devem seguir, a título individual, as linhas de menor resistência. 

Ir ao sentido da Unidade é demonstrar o equilíbrio, ou seja, parar de querer dominar o outro ou de querer
desejá-lo para ele ou para si, mas estabelecer uma relação no âmago do Coração. 

Então, obviamente, a evolução é diferente de acordo com os casais.
Alguns são levados ainda a viver fenômenos de alternância, eu diria, de dominação e de submissão, não

somente através da sexualidade, ou da relação social habitual. 

Entretanto, tudo isso está se transformando e desaparecendo.
Obviamente, a transformação e o desaparecimento não estão na mesma fase em cada Consciência e em cada

ser humano. 
Isto está a caminho e irá se manifestar cada vez mais violentamente, cada vez mais cruamente e cada vez mais

de maneira evidente.
A evidência se instala assim como a relação se transforma.

Ela deve ser impressa de respeito, de humildade, de tolerância, o que é raramente o caso, mesmo no Amor
humano impresso de sentimentos e de sexualidade. 

***

Questão: nas Dimensões Unificadas, não existe relação privilegiada entre os Seres?

A única relação privilegiada que existe, nas Dimensões Unificadas, é a relação que todos vocês têm, e que
todos nós temos, com a Fonte.

Qualquer outra relação não pode ser privilegiada, no sentido em que você o entende e em particular através da
noção de casal.

O que não quer dizer que os casais não se formem.
Podem existir associações, ou compartilhamentos de Ser a Ser, de Consciência a Consciência, podendo

mesmo evoluir, na Vida, de maneira conjunta, sem, no entanto, estar fechada no sentido da relação privilegiada,
tal como vocês entendem. 

A relação privilegiada, tal como vocês a definem na sua humanidade, apenas é, na maioria das vezes, impressa
de dominação e de apropriação, ao passo que a relação Unificada é uma restituição à Unidade essencial do

Ser. 

***

Questão: como antever sobre esses novos modos de funcionamento?



Bem amado, não há o que antever.
Mesmo os casais existentes hoje, o homem e a mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, não estão

necessariamente nos mesmos níveis evolutivos, o que cria todas as tensões e todos os desequilíbrios e as
rupturas existentes e que se amplificam nesta humanidade.
Alguns estão ainda em modos de funcionamento antigos.

Outros estão já em modos de funcionamento novos.
Então, se os dois indivíduos do casal funcionarem no modo novo, isso não coloca mais problema. 

Mas imagine os problemas em um casal em que um permaneceu nos modos de funcionamento antigos e que
o outro está já nos modos de funcionamento novos.

Há incompatibilidade Vibratória cada vez mais intensa e isso leva, de maneira inexorável, ao que vocês chamam
de separação.

Vale mais uma separação do que uma relação falsa. 

A Vibração que está chegando para vocês os engaja numa relação do tipo Unitária, em que não pode haver
trapaça, em que não pode haver falsificação, em que não pode haver ilusão e dominação.

Então, não há regra absoluta. 

É importante, entretanto, compreender que a liberação da relação fará de vocês seres livres e inteiros.
A atração existente, na humanidade, voltada ao outro sexo é apenas o resultado da incompletude existente em

vocês com relação a sua Divindade, com relação ao seu corpo de Estado de Ser.
Uma vez encontrado o Estado de Ser, conectado e insuflado na personalidade, vocês irão descobrir que as

necessidades não são mais as mesmas na relação com o outro.
Não há mais necessidade de acasalamento, no sentido, por exemplo, da fusão.

Há necessidade de liberação e de liberdade, o que não quer dizer separação, mas respeito absoluto do outro
na sua individualidade. 

Frequentemente, os seres humanos declaram sua paixão e seu amor, mas o amor encarado em um casal,
qualquer que seja a idade, é frequentemente considerado como sua propriedade.

O ser amado torna-se então propriedade. 
Ele não tem mais, então, a oportunidade de exprimir o seu Amor fora da relação privilegiada tal como vocês o

exprimem. 

Entretanto, é preciso bem compreender que esta relação é automática e, desde o início, totalmente falseada. 
Há, realmente, reação de dominação, mesmo se a dominação não for até os extremos das dominações do tipo

masoquista e sádica, mas, entretanto, sutilmente, existe sempre uma dominação nesta relação privilegiada. 

***

Questão: como viver a sexualidade nesse novo modo de casal?

Isto é extremamente diferente segundo cada ser humano, bem amado. 

Alguns, literalmente, não têm mais necessidade, no sentido sexual. 

A sexualidade é apenas um meio de provar e de encontrar a Unidade, no espaço de um instante, no momento
do que vocês chamam de gozo e orgasmo. 

O conjunto de desejos que vocês provam, e a satisfação desses desejos, conduzem de maneira sistemática à
reprodução do mesmo desejo e, portanto, à continuação da sexualidade. 

A partir do momento em que vocês entram na Unidade, a relação de casal sofre alquimia, na condição,
obviamente, dos dois viverem isso.

Nesse momento, a sexualidade não é obrigatória e ela não é mais tão desejável.
Mas cada um a vive em função do que tem vontade. 

A transcendência total acompanha-se de um desaparecimento total, não constrangido e não forçado, da
atividade sexual. 

Ela é realmente transmutada, assim como foi explicado em muitos modelos tradicionais.
Não há mais perda no ato de procurar a Unidade já que vocês a vivem, a dois, um com o outro, sem estarem,

no entanto, um no outro, na busca de uma satisfação.
Entretanto, é bem evidente que a idade desempenha também, nesse nível, um papel importante. 

Mas convém compreender que inúmeros seres vivos, mesmo em casal, nesta evolução da Unidade, não
podem mais ter necessidade de qualquer relação, no sentido sexual, já que a relação Unitária se estabelece

agora sem passar pelos órgãos genitais. 

Mas não há, para tanto, que se privar, porque toda privação é nefasta.



Isso deve ser uma evolução natural e normal, da evolução para a quinta Dimensão.
O que não retira, obviamente, o lado sagrado da sexualidade, podendo existir em certos povos, mesmo na

quinta Dimensão. 

***

Questão: e sobre o Tantra?

O Tantra é uma forma de sexualidade sagrada que deve conduzir à Unidade.
Mas a Unidade que se obtém sempre em relação ao outro, portanto, repetir a coisa apenas prova

simplesmente uma coisa, é que você não chegou à Unidade.
Chegar à Unidade corresponde a fazer o Amor consigo mesmo, permanentemente, não pode, portanto, haver

necessidade externa. 

Estando na Vibração do Coração, as fundações da Vida não estão mais no nível do primeiro chacra, mesmo se
o corpo físico ainda existir e mesmo se você ainda tiver os pés sobre a Terra.

As fundações instalam-se um pouco mais acima e, portanto, a esfera não é ignorada, não é colocada em
repouso, mas é transcendida. 

***

Questão: o que é da procriação, então?

Profundamente diferente. 

Eu citarei um exemplo que está próximo de vocês, que é aquele dos Delfinoides da 5ª Dimensão: a procriação
existe, mas não se faz dentro de um organismo fêmea ou macho. 

Ela se faz em partículas de Luz específicas. 
A gestação se faz, portanto, no exterior da atmosfera Vibratória da mãe ou do pai. 

Além disso, a educação no sentido em que vocês chamam (embora isso não seja a mesma coisa), o fato de se
construir como personalidade individualizada de 5ª Dimensão Unificada, não se realiza senão através de um

ensinamento recebido por um conjunto de pessoas, de entidades, que não são os pais. 

Não há mais, no nível da 5ª Dimensão, impregnação do que vocês chamam de transgeracional ou de
hereditária. 

A noção de casal não tem apropriação através de um filho que seria o resultado da sua união. 
O filho nasce então totalmente livre e liberado dos laços existentes com um pai e uma mãe. 

E isso não coloca qualquer problema. 

A filiação material foi desejada, nesta Dimensão, a fim de melhor fechá-los nos esquemas de funcionamento,
oriundos, não do seu próprio arbítrio ou da sua soberania, mas da soberania de uma linhagem, ou do carma de

uma linhagem, se preferirem. 

É preciso bem compreender que nesta dimensão que vocês ainda percorrem, tudo funciona sobre o princípio
de apego e de desapego.

Isso não existe, simplesmente, de modo algum, nas Dimensões Unificadas. 

***

Questão: quem decide então a vinda de um novo ser?

Dois seres, juntos.

***

Questão: onde intervém a escolha da alma que se encarna assim?

O problema é invertido. 

Eu falo, obviamente, da 5ª Dimensão, onde a noção de reprodução ainda existe, o que não é mais totalmente o
caso nas Dimensões mais etéreas e mais elevadas, já que não há necessidade de dar à luz ao que quer que

seja, dado que tudo é já perfeito. 

Entretanto, na quinta Dimensão e na terceira Dimensão Unificada, eu já disse que a relação sexual podia existir,



que a procriação, no sentido em que entendem, pode ainda existir, mesmo se as circunstâncias forem
profundamente diferentes. 

Então, quem decide? 
Bem, simplesmente uma alma decide, ao final de certo tempo, deixar, em Espírito e em Verdade, um corpo,

porque ele está usado, e quer experimentar outra coisa.
Então, nesse momento, ela contata duas outras Consciências, já que não há mais separação de planos, a fim

de ser gerado outra vez, em um novo corpo. 

Não há interrupção de Consciência. 
Não há fenômeno de aprendizado, tal como vocês o definem. 

***

Questão: poderia desenvolver sobre o tema da humildade?

A humildade baseia-se, precisamente, na relação justa, na compreensão de que, no estado Unitário, você não
poderá penetrar de novo na dualidade.

A dualidade está sempre ligada à discussão e ao mental. 

Assim, eu irei ilustrar este conceito de humildade através de exemplos.

O primeiro exemplo que eu vou tomar é muito simples e concerne a todos vocês: na relação entre dois seres,
além mesmo de um casal, acontece-lhes muito frequentemente de exprimir um parecer, uma ideia, um

pensamento sobre um outro ser vivente. 
Frequentemente, o seu nível de percepção os faz ver um ser com tal rosto, não aquele que ele quer lhes

mostrar, mas aquele que é realmente para vocês. 

Nesse momento, e se vocês se aperceberem de que as palavras pronunciadas ou as atitudes ou os
comportamentos gerados para vocês não são justos, o que lhes compete fazer? 

Na maioria das vezes, na humanidade dita responsável, de terceira Dimensão dissociada, vocês vão, se
ousarem, falar com esta pessoa para dizer que isso não está correto. 

Entretanto, se você acessou a Unidade, você não pode se conceber e se conduzir assim, se não você irá
descer novamente no nível da dualidade. 

É preciso bem compreender que no nível da Unidade é preciso certo período do seu tempo para que o
princípio de atração e de ressonância se estabilize.

O princípio de atração e de ressonância vai evitar-lhes, progressivamente e à medida do desenrolar da sua
Vida, de se encontrarem confrontado com algo que corresponde a falhas em vocês. 

Manifesta-se, de fato, na sua Vida, sempre o que é do princípio de atração e de ressonância. 

Entretanto, existem situações onde o princípio de atração e de ressonância não está mais em jogo, mas onde,
justamente, devido ao fato de que você ter alcançado a Unidade e de manifestá-la na sua Vida e nesta

dualidade, seres são como atraídos, efetivamente, pela Vibração da Unidade. 
Esses seres, nem todos estão, no entanto, na Unidade.

Eles próprios procuram a Unidade, por vezes manifestando formas de dualidade extremamente violentas e
extremamente egotistas, no sentido que vocês entendem. 

Entretanto, mesmo se vocês perceberem isso, vocês têm o direito ou o dever de dizê-lo? 
A partir desse momento, vocês compreendem que, se vocês o disserem, mesmo tendo o dever, e mesmo

tendo o direito, vocês voltam a descer necessariamente no nível do outro e, portanto, perdem a sua Unidade. 

Assim, quando vocês experimentarem, progressivamente, esse tipo de situações, vocês vão compreender que
não podem mais interferir.

A única maneira, nesse caso, é afastar-se, no sentido Vibratório.
Não há alternativa porque, querer entrar na justificação do seu estado ou na justificação da relação, os faz de

novo penetrar os mundos da dualidade e, portanto, da distorção da Relação. 

Então, existe, nesse nível, uma forma de aprendizagem, necessária e desejável, que convém realizar o mais
rápido possível. 

Mas lembrem-se de que isso é fácil. 

O aprendizado é facilitado a partir do momento em que vocês aceitarem a Inteligência da Luz e a Inteligência
da Vibração. 

O princípio de atração e de ressonância pode então atuar plenamente, sem qualquer interferência do seu
mental, das suas emoções, dos seus sentimentos e dos princípios dualistas ligados à dominação ou ao

pertencimento. 



***

Questão: o que acontecerá para aqueles que recusarem a Luz?

Isso será diferente para cada pessoa. 
Cada ser humano, durante o início da destinação, será confrontado com o seu próprio Estado de Ser.
A distância Vibratória existente entre a personalidade e o Estado de Ser irá desencadear uma série de

mecanismos de atrito e de oposição mostrando a distância e o sofrimento existente entre a personalidade e o
Estado de Ser. 

Nós ali estamos estritamente para nada. 
Isto está ligado à Revelação da Luz.

Nós ali nada podemos e eles tampouco, ali nada poderão, porque estarão na distância e não mais em
coincidência, entre a personalidade e o Estado de Ser.

O que eles terão que viver corresponde ao que escolheram viver. 

Lembrem-se de que vocês são livres para aceitar ou para recusar a Luz. 
Alguns seres, conscientemente, recusaram a Luz.

Eles serão então confrontados com essa recusa da Luz. 

Quem ali pode alguma coisa? 
Cada Ser encontra a sua responsabilidade: vocês não podem pretender uma coisa e viver o contrário. 

Vocês não podem servir tal outro e depois tal outro.
Vocês não podem ser um catavento alternando de sentido em função dos seus impulsos. 

Vocês devem ser seres afirmados na Luz.
O que está chegando para vocês necessita de um grande Amor, de uma grande humildade e de uma grande

simplicidade.

Este Amor, esta humildade e esta simplicidade passam pela cessação do seu mental.
Você não poderá encontrar solução fora.

A solução será interior e Vibratória. 
Isto foi repetido, desde centenas de anos, por múltiplas aparições. 

Inúmeros Místicos os preveniram do que chegaria e do que está chegando.
Ninguém poderá dizer que não estava prevenido. 

O que vem é a Liberação. 
O que vem é a Alegria. 

O que vem é a Luz. 
O que vem é o Fogo do Amor. 

Nós ali nada podemos se as Consciências decidiram que isso não era o Amor e que era inútil à suas vidas. 

***

Questão: essas almas terão a escolha entre o quê?

Entre a dissolução (o que vocês chamam de morte) e o retorno em um corpo de 3ª dimensão, em outro lugar,
de acordo com os processos da encarnação não dissociada. 

E nada mais. 

Vocês entram em uma etapa que lhes exige voltar, totalmente, para o seu Ser Interior, o que não quer dizer
isolar-se do mundo e da Vida, bem ao contrário.

Isso quer dizer ser capaz de encontrar, no Interior de Vocês, a Vibração da sua Essência, a Vibração do
Coração. 

Vocês aí têm sido ajudados de diferentes modos, pelo Conclave, pela Assembleia dos 24 Anciões e por uma
multidão de Seres de Luz que estão ao redor do seu sistema Solar. 

Vocês não podem mais usar de subterfúgios. 
Vocês tiveram o ano anterior para realizar muitas coisas e confrontações. 

Hoje, vocês vivem a época mais maravilhosa que a humanidade jamais viveu, na condição de viver na Vibração,
na condição da sua Consciência se voltar para o Estado de Ser. 

Vocês não podem pretender manter um modo de funcionamento e pretender a Luz.
É tão simples assim. 



***

Questão: como gerir uma forma de culpabilidade quando estamos no curso desses processos, com
relação àqueles que não estariam?

Isso mostra simplesmente que o seu nível de funcionamento situa-se naquele do que vocês chamam de
salvador, ou seja, um sentido da responsabilidade com relação aos outros, que não é a sua incumbência. 

A única maneira de ajudar os outros é estar, você mesmo, na Unidade.
Vocês jamais poderão ajudar alguém pelas palavras. 

Vocês poderão se compadecer, poderão sentir empatia, mas jamais poderão levá-lo na sua Vibração se vocês
mesmos não estiverem alinhados consigo mesmo, na Vibração da Unidade. 

Então, a culpabilidade é também um assunto do mental e nada mais. 

Quando vocês sentirem uma culpabilidade qualquer, observem o que acontece no nível da Vibração do
Coração: ela se amplifica ou ela diminui?

E vocês irão compreender, naquele momento, os fundamentos da culpabilidade. 

Lembrem-se de que nesta dimensão tudo foi feito para colocá-los na culpabilidade.
Tudo foi feito para colocá-los no isolamento.
Tudo foi feito para torná-los dependentes. 

E vocês vão descobrir, hoje, a independência e a Liberdade. 

Nós compreendemos muito bem (do mesmo modo que a imagem que eu já tomei) que, quando um pássaro
está numa gaiola e abrimos a portinha, ele não quer sair, porque ele não conhece o exterior. 

Nós não podemos, e não temos o direito, de colocar a mão ou outra coisa na gaiola para fazê-lo sair. 
Isso corresponde ao abandono à Luz e esse passo vocês devem dá-lo sozinhos.

São os seus condicionamentos e as suas culpabilidades induzidas pela educação, pela família, pela rede
social que os fazem crer que vocês são responsáveis uns pelos outros. 

Vocês estão ligados uns aos outros, mas não de modo horizontal, mas, sim, vertical, o que nada tem a ver. 

***

Questão: podemos permanecer na 3ª Dimensão mantendo ao mesmo tempo contato com a
Unidade?

É bem o que realizam, atualmente, todos e cada um de vocês. 

Como nós dissemos, a Luz e nós mesmos procedemos por toques de Luz, por impulsos de Luz e
observamos. 

O que vocês vivem é bem isso, uns e outros, consciente e inconscientemente. 

Obviamente, será muito mais fácil, no exemplo do pássaro ou no exemplo do macaco que tem o seu punho
fechado em um pote, soltar o que tem a fim de chegar a estar na Unidade. 

E, ainda uma vez, isso é uma decisão estritamente pessoal. 

Vocês não poderão levar ninguém com vocês que não o tenha desejado (ascendente, descendente, parente,
cônjuge ou não). 

Vocês poderão levar apenas vocês mesmos, nesta nova Dimensão. 
O que pertence a esta Dimensão deve permanecer nesta Dimensão. 

O exemplo que eu tomo, da morte, mesmo se não for adequado, coloca-o nas circunstâncias idênticas.
Você passa de um estado a outro. 

Você está na preparação final dessa passagem. 

A questão é: você está pronto? 
Você está pronto para viver a Luz e a Unidade?

Então, se vocês estiverem, vocês devem estar prontos para deixar todo o resto, sem exceção. 
Não há alternativa.

Não somos nós que decidimos, não são vocês que decidem, não é a Fonte que decide, é isso que é. 

Vocês querem penetrar a Liberdade ou vocês querem permanecer no livre arbítrio?



Vocês querem o fim da ilusão e a emergência da Verdade ou vocês querem permanecer na ilusão? 
Cada coisa, assim como disse o Arcanjo Jofiel, já há quase dois anos, é respeitável.

Nós jamais iremos interferir nessa escolha, nem nós, nem a Fonte, do mesmo modo que qualquer outro Ser
Humano não pode fazê-lo, mesmo se ele crer nisso. 

Vocês querem permanecer no limitado ou vocês querem ir para o ilimitado?
Vocês querem estar na Alegria ou vocês querem permanecer no sofrimento?

Não há outra questão. 
O resto são apenas armadilhas do seu mental, do ego, do estado emocional, do estado de fixação a certas

circunstâncias (quer isso seja um trabalho, quer seja um cônjuge, quer seja um filho). 
Vocês devem aceitar, enfim, que cada Ser Humano, cada Consciência, presente na superfície deste planeta, é

livre porque é da mesma centelha, da mesma Essência Divina que vocês. 
Em nome do que deveria ele estar sujeito ao seu papel de educador ou de cônjuge?

Vocês não podem pretender a Liberdade se vocês não deixarem os outros livres.
É assim simples. 

Amar é isso. 
Amar é respeitar a Liberdade do outro. 

Amar não é possuir. 
Amar é doar. 

Vocês estão, hoje, assim como irá anunciar em breve o Arcanjo Miguel, em momentos únicos (isso eu disse) e
momentos intensos em que irão se aproximar desta Unidade, para alguns, tão cobiçada. 

Como sabem, alguns Seres Humanos têm a capacidade para viajar no Estado de Ser.
Para eles, não há qualquer dúvida que, quando chegar a hora, eles irão no seu Estado de Ser, deixando para

trás tudo o que deve ser deixado, porque eles estarão na Luz. 
Outros Seres Humanos, em número cada vez mais importante, tendo vivido os Casamentos Celestes ou tendo

vivido as transformações, mesmo independentemente dos Casamentos Celestes, desde 25 anos, ou mais
recentemente, vivem as primícias desta Liberação. 

Mas, a um dado momento, eles terão que fazer a escolha.
O que realiza o Arcanjo Uriel, pela sua Presença sobre esta Terra, é fazê-los entrar, se isso lhes for possível,

na Vibração da Presença da Unidade, mesmo na personalidade. 
A conjunção da Vibração da Presença e da Unidade em meio à personalidade dá este estado particular que

correspondeu a uma das primeiras questões, de tocar um cristal.
É um estado de neutralidade total, é um estado de contemplação onde não há mais ação nem reação: há

simplesmente o Ser e a Presença. 
Quando vocês tocarem isso, vocês compreendem que a porta de saída está aí e em nenhum outro lugar. 

Na Vibração do Coração, a partir do momento em que o Supramental se aproximar cada vez mais de vocês,
como é o caso agora, não existe qualquer necessidade, não existe qualquer vontade, a não ser da Luz e da

Inteligência da Luz em vocês. 
Então, não é questão de culpar ou de fazer interrogar o seu mental.

É questão, através dos meus propósitos hoje, de ordená-los, de maneira cada vez mais formal, a irem para
este estado interior, para este Estado de Ser, porque não há alternativa. 

***

Questão: é melhor usar o nome de nascimento ou aquele que escolhemos a seguir?

Bem amado, a resposta que eu vou dar dirige-se a todos vocês, aqui, e ela é importante.
Tomar um nome corresponde a uma Vibração.

Existe uma forma de afiliação à sua Vibração, em relação com o que você é.
O primeiro nome (prenome), como o nome (sobrenome), marca, em alguma parte, uma assinatura do que você

é nesta densidade. 
Obviamente, e como sabem, esta densidade é ilusória.

Entretanto, você aqui é ator da sua própria peça.
Nesta densidade, às vezes, alguns mudam de nome. 

Isso reflete por vezes uma necessidade de reajustar-se ou então de fugir.
Mas, ainda uma vez, hoje, encontrar a Verdade do que você é está além, obviamente, do nome e do prenome. 
Mas, entretanto, é preciso compreender que você nasceu com um nome e que ele é portador de uma Vibração

que é aquela do seu primeiro sopro, nesta encarnação.
Então, obviamente, hoje, inúmeras pessoas empregam diminutivos. 

Mas jamais é inofensivo mudar a Vibração do seu nascimento ali levando uma outra Vibração.



Então, o importante, hoje, eu diria, é o seu nome espiritual.
Aquele que lhe é ocultado até o momento oportuno. 

Entretanto, para acessar a sua Essência, existem variações de Vibrações em função dos nomes que vocês
usam.

Os nomes são portadores de Vibrações que os prendem, sem ligá-los, a uma Vibração comum. 
Assim, obviamente, o nome masculino Jean é bem mais forte do que o nome Pierre, e assim por diante. 

Então, passar de um nome a outro não é inofensivo.
Retornar ao seu verdadeiro nome é também uma mudança importante porque marca uma reconexão e uma

relação com o seu Ser essencial no momento do nascimento.
Então, cabe a você ver e escolher. 

***

Questão: e o que é de um nome espiritual que pode dar um médium ou um Mestre?

Nenhum médium tem autoridade sobre a Terra para dar o nome de alma de uma pessoa. 
O nome de alma é secreto. 

É algo que pertence ao próprio. 
Não tem mesmo que ser revelado fora. 

Não é algo que é feito para chamá-lo ou nomeá-lo. 
Existe um nome, além do seu nome, nesta encarnação, e do seu prenome.

Esse nome é o nome da sua Essência, chamado por vezes de nome de alma ou nome espiritual.
Esse nome lhe é revelado a partir do momento em que as quatro linhagens espirituais lhe são conhecidas. 

Por vezes, em certos casos, por derrogação, pode ser-lhe revelado, mas esta revelação é sempre uma
revelação de você para você mesmo.

Nenhum ser humano além de você pode conhecer esse nome, qualquer que seja o grau de confiança e
qualquer que seja o grau de acesso, até mesmo, ao que vocês chamam de Anais Akáshicos. 

O nome da Essência é um nome escondido. 
Ele lhe é ocultado porque corresponde ao nome que você usa no Sol, no seu corpo de Estado de Ser.

O nome do seu corpo de Estado de Ser é um nome, geralmente, composto de duas sílabas. 
Essas duas sílabas são extremamente precisas. 

Elas correspondem a uma Vibração que é a Vibração da sua Essência. 

***

Questão: isso significa que se tal nome for revelado por alguém, é forçosamente falso?

Não. 
Ele pode ser efetivamente próximo e dado com uma forma de desvio. 

O médium não pode captar, de fato, o nome da sua Essência, senão isso lhe daria todo poder sobre você e
sobre o seu Ser. 

Assim, portanto, alguns médiuns chegam a conectar alguns planos e vão receber informações, contudo,
ligeiramente alteradas e deformadas, para não lhe comunicar, de maneira autêntica, o seu nome de Essência

porque aquele deve ser revelado, de você com você mesmo, no momento oportuno. 
Sozinho, você com você mesmo, obtém esta revelação, quando chegar a hora. 

Pode haver uma revelação, mas ela será necessariamente incompleta. 
Não é permitido a nenhuma alma ter esse poder sobre outra alma. 

***

Questão: como ter uma melhor relação com Si mesmo?

Bem amado, a melhor relação com si mesmo consiste em parar os pensamentos, parar as emoções e parar
toda forma de projeção exterior, no tempo. 

Isso necessita, obviamente, de parar o tempo, o que eu digo frequentemente àquele que eu guardo: «Hic et
Nunc», «aqui e agora».

Colocando-se no aqui e agora, tomando o hábito de colocar-se no aqui e agora, você se alinha com você
mesmo e entra em relação com você mesmo. 



Alinhando-se com você mesmo e em relação com você mesmo, você percorre o que eu chamei de Alfa e o
Ômega, ou seja, a partir desse momento, você se centra no centro da cruz (a cruz, obviamente, cósmica, que

corresponde ao Ser e ao Estado de Ser). 

Entrar no Estado de Ser é a melhor forma de relação que você pode manter com o que você é.
Isso necessita de abandonar uma série de movimentos inúteis, de palavras também, em alguns casos, inúteis. 

A porta do silêncio é também o silêncio das palavras.
No silêncio das palavras encontra-se o silêncio Interior.

No silêncio Interior encontra-se o Coro dos Anjos. 
E em meio ao Coro dos Anjos encontra-se a relação com o que você é. 

***

Questão: estar no aqui e agora é estar no instante presente, mental e emocionalmente?

Bem amado, a chave da ultratemporalidade, a chave do acesso ao Estado de Ser, a chave do acesso ao
conhecimento do universo e do conjunto da cosmologia reflete-se pelo aqui e agora, pelo Alfa e Ômega. 

Você não pode chegar a conhecer, no sentido mais nobre, ou seja, «nascer com», no sentido de fundir, no
sentido de entrar em relação com o Estado de Ser, se você não parar, justamente, tudo o que o despolariza

deste instante presente.
O instante presente corresponde ao momento final onde você reencontra o Ser.

Reencontrar o Ser, reencontrar a dimensão do que você é, em Verdade, se faz efetivamente parando o tempo,
parando a emoção e parando o mental. 

Inúmeros Seres humanos, pelos tempos passados, meditaram durante muitas vidas, a fim de chegar a esta
etapa específica que, hoje, lhes é ofertada pela Graça da Fonte.

Basta-lhes, simplesmente, colocar-se no espaço sagrado do seu Coração, fazer silêncio, colocar-se
no aqui e agora afirmando, ou seja, banindo todo pensamento passado, todo pensamento ligado ao futuro,

toda emoção em relação com um movimento. 
A ausência de movimento conduz ao movimento infinito. 

Assim, desde agora, e pela Graça da Tripla Radiação que vocês recebem em abundância desde o início deste
ano, lhes é possível e permissível viver isso, na condição de que vocês parem tudo em vocês, no espaço de

um instante. 
Ser-lhes-á também possível, e muito facilmente, conectando-se com a Vibração, simplesmente, do nome do

Arcanjo Uriel, acoplado a Metatron ou a mim mesmo, colocarem-se no instante da Presença. 
O instante da Presença é o instante em que se para tudo o que não é da Presença e do Ser. 

***

Questão: o que é dos nomes masculinos, como Yves, feminizados com «ette»?

Não há, nesse nível, qualquer incidência.
A Vibração, no masculino e no feminino, é a mesma entre Yves e Yvette, entre Daniel e Danielle e, como isso

foi dito, entre Michel e Michelle.
A diferença está no nível da escrita. 

No nível da pronunciação, efetivamente, há uma pequena diferença, mas, entretanto, isso não leva nem a
prejuízo, nem a confusão, nem a modificação da Vibração essencial do seu nome. 

***

Questão: e os nomes idênticos no feminino e no masculino, como Dominique?

Então, aí há necessariamente o que eu chamaria de componente, na sua Dimensão, que favorece talvez certa
forma de androginia porque há ausência de polaridade em um nome que é igualmente masculino e feminino.

Isso pode ser uma ajuda no nível da sua evolução. 

***

Questão: o que pensar de querer conhecer o futuro, indo a um vidente, por exemplo?

Bem amado, nada há que pensar.
O ser humano está privado de marcadores nesta dimensão, quanto à sua origem e quanto à sua filiação e

quanto ao seu fim. 



Então, obviamente, errante em um espaço desconhecido onde nenhuma certeza é possível (porque, aqui, é um
mundo ilusório, um mundo flutuante onde nada é certo), é lógico que no decorrer das suas peregrinações, a

alma tenha desejado, na encarnação, conhecer o futuro e conhecer o seu passado. 
Entretanto, é preciso aceitar que conhecer o passado ou conhecer o futuro afasta-o, de maneira inexorável, do

seu Ser.
Conhecer o futuro não é conhecer o que você é. 

Conhecer o passado não diz o que você é no instante presente. 
Estar no instante presente é descobrir a sua filiação, as suas filiações e descobrir o Estado de Ser.

Entrar em relação com a Presença, ela não se importa com o que será amanhã, ela não se importa com o que
você foi ontem. 

Existem então duas tramas que podem por vezes se entrelaçar, mas que, jamais, irão se encontrar de maneira
definitiva. 

Existe assim uma trama temporal linear ligada a um passado, a um presente e a um futuro, que o ser Humano
procura conhecer. 

Mas é preciso bem compreender que se você se afastar do seu presente, procurando o futuro, isso pode
tranquilizar, mas, obviamente, você jamais estará no seu presente. 

O presente é justamente fazer abstração do que é passado e futuro, enquanto sabendo que se você aceitar
isso, entrar na Presença, irá lhe dar acesso a todos os futuros e a todos os passados. 

Mas, entretanto, convém já realizar este instante. 

***

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

***

Então, caros Mestres da Luz encarnados (porque é o que vocês são, além da ilusão que vocês habitam, frente
a mim, aí, agora), vamos, juntos, aproveitar, pela intervenção desse canal e da minha própria Presença, do

afluxo da Radiação do Arcanjo Uriel, a fim de fazê-los penetrar no Estado de Ser e na Presença. 

Eu lhes peço para se colocarem em posição de acolhimento e de recepção, para fecharem os olhos, para
voltarem a sua Consciência para o seu Templo Interior, o seu Coração, no centro do seu Ser. 

E, juntos, enquanto eu permaneço aqui, vamos permitir a Uriel compactar-se Vibratoriamente até vocês. 

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós lhes trazemos nossas Bênçãos, nossos incentivos, e toda a Luz. 
Nós os deixamos viver no acolhimento, com vocês mesmos, na Luz.

Nós lhes dizemos até breve.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, estou extremamente contente que vocês tenham me convidado esta noite entre vocês. 
Então, eu transmito todo meu amor e, como de hábito, vamos trocar para sua melhor evolução e para que façamos juntos um pequeno
pedaço do caminho. 
Então, eu dou-lhes, já, a palavra e sou todo ouvidos para escutar suas dúvidas metafísicas. 

Questão: como o desenvolvimento do espaço/tempo influencia o calendário Maya?

Caro amigo, influi de diferentes modos.
A modificação da curvatura do espaço/tempo está em curso desde o início deste ano.

Ela começou, muito precisamente, no final do ano passado, como disse, a partir de 28 de dezembro de 2008, o momento em que a
primeira comunicação eletrônica entre a Terra e o Sol realizou-se, sob forma de um arco elétrico. 

Naquele momento, os Arcanjos chegaram ao nível do Sol para emitir sua Vibração específica, reunindo-se em Conclave, para permitir
modificar a heliosfera e preparar esta heliosfera para receber as radiações que vinham de certas partes da galáxia.

Então, isso vai modificar a evolução desse sistema solar em relação aos dados que vocês chamam temporais.

Então, podemos dizer que o calendário que foi dado até o presente é fixo no tempo da intervenção da desconstrução do Arcanjo
Miguel.

A partir do mês de maio de seu próximo ano, intervirá o Arcanjo Metatron, até fevereiro do ano 2011.

Os tempos fixados ao Arcanjo Uriel para efetuar o trabalho final, ou seja, a Reversão, poderá ocorrer entre o mês de fevereiro de 2011
e final de outubro ou início de novembro de 2011.

Agora, como o sabem e como o constatam, devido ao fato do imenso sucesso do trabalho que empreendemos na cessação do
bloqueio do DNA humano e também da reação positiva de muitas almas encarnadas, temos a possibilidade, Uriel teve a possibilidade
de manifestar, já, sua Presença. 

Quer dizer que a comunicação entre seu corpo de personalidade e o corpo de Existência torna-se mais e mais possível, devido ao arco
elétrico que seus cientistas encontraram, existente entre o Sol, a superfície do Sol e a magnetosfera Terrestre.
Aí está porque as coisas aceleraram-se amplamente. 

Obviamente, ajustamos, assim como disse, a cada minuto, a qualidade e a quantidade de Vibrações e de radiações que os atingem. 

O intraterra, também, tem um papel, eu diria, capital na regulação do que vocês vivem.

Obviamente, queremos evitar todo desagrado importante no planeta.
Então, obviamente, sei que há um certo número de acontecimentos importantes...

Como dizia, isso será quente, mas é melhor ter calor do que tudo destruir, não é?
A desconstrução acontece a um ritmo adequado.

Esperamos, certamente, que muitos Seres Humanos se juntem a sua Dimensão original e não sejam, como dizer, bloqueados em
qualquer parte mesmo nos mundos Unificados, porque sua Dimensão não é aquela, certamente. 

Então, trabalhamos cada minuto e cada instante mas sabemos, agora, que o caminho está traçado e que, a priori, não temos mais
qualquer surpresa desagradável a temer, em nosso nível e no seu nível.

Seu trabalho essencial, vocês o sabem, é entrar na Vibração do Coração, não há outra solução.
O resto desenrolar-se-á normalmente, vocês não têm que se preocupar.

Então, sim, o tempo está reduzido e é muito mais reduzido que as datas que foram anunciadas pelos profetas, há muito tempo. 

Questão: O Apocalipse de São João é por vezes difícil de compreender. A vibração basta?

Mas é só a Vibração. 
É, creio, o que já lhes explicou Sri Aurobindo, não é?
A compreensão não tem qualquer sentido. 

É uma linguagem codificada da realidade do que vocês vivem. 
Mas o significado vibratório é muito mais importante que o significado ou a compreensão dos acontecimentos e dos fatos porque só a
Vibração não foi falsificada.

O.M. AÏVANHOV - 2 de novembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Através mesmo da constituição das harmonias da leitura do Apocalipse de São João, vocês têm uma construção, eu diria, que é
Vibratória, mesmo na linguagem invertida que vocês pronunciam.

Portanto, o interesse essencial do Apocalipse de São João está nesse nível, não no nível da compreensão.

Questão: é útil ler em voz alta, várias vezes?

Se você tem oportunidade, sim, completamente. 
É preferível que isso seja feito com sua voz, se você o faz porque é você mesmo que vai desencadear as Vibrações.

É uma coisa ouvir uma voz exterior, se é sua voz, ela vai fazer ressoar em você algumas estruturas físicas, energéticas e espirituais. 

Questão: por que a linguagem do Apocalipse foi codificada?

Para permitir o que se passa atualmente.
Mesmo aqueles que tentaram, como dizer, ler e compreender, foram obrigados a ler, portanto, gerar um nível energético, mesmo se
não é a mesma coisa que pronunciando em voz alta.

Se querem, isso teve, já, um efeito, é certamente o escrito que foi o mais estudado sobre a Terra.
É a parte da Bíblia, mas também de todas as escrituras sagradas, que foi a mais estudada. 

Questão: podemos viver o despertar próximos de um Mestre que nos faz compartilhar seu Samadhi?

E logo que você parta, você permaneceu no mesmo estado?

Questão: quando me conecto lá, sinto-me na felicidade e na Alegria... 

Mas e sem estar ali conectado? 
Como você mesmo diz, você é obrigado a fazer o esforço da reminiscência ou da lembrança Vibratória.
Mas viver o Samadhi por procuração não é viver o Samadhi.

O que você vive, hoje, você o vive em você e por você e sobretudo não por intermédio de qualquer outro, nem de um Arcanjo, nem de
um canal, nem de quem quer que seja outro. 
Ajuda-os, certamente.
Mas o objetivo é que vocês se tornem autônomos.

Mesmo o Cristo. Olhem simplesmente, quando ele partiu: o Espírito Santo desceu sobre 12 pessoas, e era o Cristo.
Então, mesmo seres despertados, e vou tomar meu mestre, mesmo Bença Deunov, e vocês sabem quem ele era, ele teve êxito para
despertar quem quer que seja?

Mesmo eu, não fui despertado por Bença Deunov. 
Ele me deu vontade, ele me fez viver, por sua proximidade, experiências, mas a experiência de meu despertar, ela teve lugar face ao
Sol, completamente só.

Então, crer que uma pessoa, porque ela está despertada, vai lhe conferir o despertar, é impossível. 
Somente você pode fazer este despertar porque os tempos são chegados.

Obviamente, é muito mais agradável estar ao lado de um ser despertado que vai desencadear emoções, pela simpatia, pela Vibração
real, autêntica, que estar ao lado de um indivíduo pior, não é?
Mas nem um, nem outro, lhe conferirá outra coisa senão a experiência e sobretudo não um estado.

O estado, cabe a você criá-lo e, hoje, é mesmo muito mais fácil do que era há ainda vinte anos, porque os tempos chegaram.

Olhem, por exemplo, Ma Ananda Moyi. 
Muitos seres que dela se aproximaram viveram graças incomensuráveis.
Era certamente a maior iniciada que a Terra colocou em estado de Samadhi permanente e de Maha Samadhi, tudo estando
consciente, sem estar obrigada a permanecer imóvel a maior parte do tempo.

Muitos seres foram tocados pela graça de Ma Ananda Moyi, em sua vida, e ainda agora, certamente.
Ser tocado pela graça é dar vontade de viver a mesma coisa, ou seja, não estar na experiência mas na estabilidade do estado. 
É um encorajamento a colocá-los no caminho, certamente.
É o que vocês vêem que lhes dá vontade de ali chegar, eis que é preciso saber que isso existe, certamente, mas isso não é a garantia
que vocês ali chegarão.

A única garantia que vocês ali chegarão está no seu Interior e em nenhum outro lugar e em nenhum outro ser humano.
E devido ao mesmo princípio que já lhes disse, que repito: quando o mestre mostra a lua, o idiota olha o dedo.
Aquele que quer encontrar o despertar, olha a lua, isso quer dizer que ele não olha o Mestre.

Eu preciso também que o que eu chamo despertar não é mesmo o décimo do que vocês são chamados a viver, hoje, que está bem
além da transfiguração.
Vocês são chamados a viver a ressurreição do corpo de Existência, é mesmo outra coisa. Está acontecendo.
É mesmo inegável e inexorável.
E não é para daqui a dez anos, daqui a vinte anos. Quando lhes digo agora, é verdadeiramente agora. 

Questão: a Terra é composta de culturas diferentes. Como vai se organizar tudo isso?

Não há qualquer diferença, qualquer que seja a idade, o sexo, a religião, as crenças, o país, a raça. 
Isto dito, vocês têm características, que estão ligadas às raças, que lhes foram dadas já há algum tempo, pelo Arcanjo Jofiel, não é?
Mas, entretanto, globalmente, o processo de translação dimensional é o mesmo para toda Consciência Humana encarnada.



Questão: e para os povos como da Amazônia ou os Pigmeus?

Eles estão mais próximos da 5ª Dimensão do que você jamais estará.
Os povos que vocês chamam primitivos são dez vezes mais evoluídos que os ocidentais.
Se você soubesse, por exemplo, que aqueles que vocês chamam mamíferos marinhos, ou seja, os golfinhos, as baleias, que estão já
em seus corpos de Existência, vieram socorrê-los, eles estão lá para isso e eles estão já nas Dimensões que vocês não podem
mesmo imaginar ou conceber. 

Questão: o que significa «em Unidade e em Verdade» quando «acolhemos a Luz Crística»?

Porque você pode acolher a Luz Crística, tal como definida pela igreja católica, pela hóstia, por exemplo.

Você pode acolher a Luz Crística pela confissão, mas ela não está em Unidade, nem em Verdade.
Ela está na dualidade e na falsificação. 

Questão: isso significa então «acolher a Luz Crística», autêntica?

Em Unidade e em Verdade.
Quem prepara o acolhimento de Cristo.
Quando o Mestre da Luz retornar. 

Questão: «em Unidade» significa no Coração aberto?

Completamente.

Questão: «em Verdade» significaria no corpo físico?

Completamente.

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos.

Caros amigos, eu transmito todas minhas bênçãos e retorno, agora, a trabalhar sobre coisas também sérias como aquelas que
discutimos.

Eu lhes digo até muito breve. 
Os Croûtons os saúdam, ao mesmo tempo que eu. 

____________________________
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.
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Eu sou Anael, Arcanjo, aqui estou novamente com vocês e entre vocês. 
Se vocês quiserem, tentaremos avançar juntos, relativamente às suas interrogações, se possível em relação

com a Unidade e o seu caminho para a Unidade, e, também, com o que chamamos de Estado de Ser.

Tudo o que toca a sua transformação e a sua relação com o que vocês são fará parte, se quiserem, das
nossas trocas. 

Assim, ao longo da minha intervenção, nas palavras e neste canal, o Arcanjo Uriel fará também sentir,
progressivamente, a sua Radiação, em relação com a Presença e a Paz.

Então, juntos, avancemos. 

***

Questão: como equilibrar os lugares geobiológicos sem estar na dualidade positivo / negativo?

Bem amado, a resposta é em função da sua Vibração, mais exatamente da Vibração da sua Consciência. 

Tanto em um lugar como na vida, de maneira geral, você é confrontado e você se defronta com situações
vindas da dualidade, quer isso seja nas suas relações humanas ou nas suas relações com lugares. 

Existe, nesse nível, o mesmo princípio.

Ir para a Unidade é desembaraçar-se do princípio de ação e de reação, é encarar as coisas e o desenrolar da
sua Consciência sob outro ângulo.

O ponto de vista da dualidade é aquele de uma correção ou de um reajustamento, que isso seja com relação a
um lugar ou a uma pessoa, recorrendo a explicações ou a Vibrações, permitindo retificar, colocar em ordem,

solucionar.

O ponto de vista da Unidade é profundamente diferente porque, a partir do momento em que a sua Vibração se
expandir, a partir do momento em que você entrar na Unidade, duas coisas vão se manifestar.

A primeira, é que você se torna literalmente impermeável às anomalias, tanto da relação com o outro como da
relação com um lugar.

E a segunda coisa, que acontece em um segundo tempo: o princípio de atração e de ressonância vai fazer de
modo a que jamais você se encontre confrontado com uma relação com o outro ou com um lugar de natureza

alterada.

Assim, portanto, todo trabalho em relação com a ação/reação, todo trabalho de correção, todo trabalho de
retificação, participa do ponto de vista da dualidade.

Os Seres humanos não têm, todos, a mesma sensibilidade nas relações alteradas com pessoas, nas relações
alteradas com os lugares, quer seja lugar de vida ou qualquer outro lugar.

O princípio de atração e de ressonância faz com que, na dualidade, você atraia, em você, o que é falha. 

Assim, se vocês tiverem um problema Vibratório ou de Consciência com a energia feminina ou com a energia
da sua Mãe, vocês irão encontrar sistematicamente lugares, ou seja, casas, relacionados com este problema e
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da sua Mãe, vocês irão encontrar sistematicamente lugares, ou seja, casas, relacionados com este problema e
vocês serão atraídos e irão sofrer de patologias denominadas geobiológicas. 

Agora, no caminho para a Unidade, há perdão e há transcendência da mesma relação alterada com a Mãe.

Dessa maneira, então, o princípio de atração e de ressonância não pode mais operar com relação a uma ferida,
dado que a ferida é transcendida.

Então, a correção de um lugar, como a correção de uma relação, ou a correção de uma doença que está em
você, participa de dois pontos de vista diferentes.

O ponto de vista do ângulo da dualidade, o ponto de vista do ângulo da Unidade.

Assim, portanto, a partir do momento em que a sua Consciência e a sua Vibração se expandirem a fim de se
juntarem aos domínios da Unidade, não pode mais haver perturbações das suas relações com um lugar ou

com uma pessoa.

A Unidade não dá chance à ação/reação, mas manifesta o princípio de ressonância e de atração a fim de
permitir residir na Unidade. 

***

Questão: sabendo que, apesar de tudo, ainda estamos submetidos a este gênero de perturbação, o
que fazer?

Elevar e subir a Vibração da Consciência permite aliviar muito eficazmente as perturbações de ordem
geobiológica ou geomagnética.

O Ser humano tem uma sensibilidade diferente às poluições geobiológicas, tudo depende da fragilidade de
alguns centros energéticos ou da solidez dos mesmos centros energéticos.

Todos os Seres não são afetados do mesmo modo pelas Vibrações ou pelas Entidades.
Aí também, o princípio de atração e de ressonância atua plenamente.

Do mesmo modo, se você for capaz de se elevar acima do lugar em que se situa a queixa, você não é mais
tocado pela queixa, você não é mais tocado pela anomalia. 

Assim evolui a Consciência. 
Além mesmo do acesso à Unidade, a partir do momento em que a Consciência saturar de ações e de reações,
de correções, de retificações, de anomalias relacionais, de anomalias afetivas, de anomalias geobiológicas, é o

mesmo princípio que rege tudo isso.

Naquele momento, subindo na Vibração e na Consciência, não há mais lugar para a anomalia.

Você se torna impermeável, em Verdade, à anomalia, qualquer que ela seja.

É este aprendizado que vocês fazem, este aprendizado que irá conduzi-los à Unidade definitiva.

Enquanto vocês permanecerem sob a influência desses esquemas de ações/reações, vocês mantêm, na sua
Consciência, a ação/reação, vocês não podem se elevar acima da Vibração habitual.

Quaisquer que sejam os conhecimentos novos, quaisquer que sejam os aprendizados novos que vocês
realizam no nível da percepção e da compreensão, de energias, de relações, de afetos, de emoções e do

mental, vocês permanecem sistematicamente no mesmo nível.
Vocês têm a impressão de progredir mas, de fato, vocês regridem.

Não é porque vocês descobrem um campo de experiências novas (como as Entidades, como a geobiologia)
que isso os eleva e os faz crescer, bem ao contrário. 

Isso os fixa ainda mais na sua condição, sobre outras esferas, sempre ligadas à ilusão e a esse Mundo e não à
Unidade.

É ilusório crer que conhecendo as Entidades, que conhecendo o funcionamento psicológico do Ser humano,
que conhecendo o princípio de ondas (quaisquer que elas sejam, mesmo as mais sutis), vocês irão escapar da

sua condição. 
É uma prisão a mais e barreiras a mais que vocês colocam na sua prisão.

Não há qualquer Liberação nisso. 
Há a perpetuação da escravidão, perpetuação do seu livre arbítrio e não acesso à Liberdade. 

A Liberdade está além de todas essas contingências existentes nas relações.

***
 



Questão: convém então nada fazer das perturbações nos lugares de vida?

Bem amado, se você entrar no Estado de Ser, você entra no fazer essencial e, no fazer essencial, não há
necessidade de ação/reação, há necessidade de Ser, sempre, em meio à Vibração da Consciência.

Isso basta e será muito mais eficaz do que as correções que você pode imaginar. 
Entretanto, alguns Seres não estão prontos, então, o que fazer? 
Descer novamente na dualidade ou permanecer na Unidade? 

Esta é uma questão que atinge diretamente o futuro da sua Consciência.

Entretanto, no nível da relação do que vocês chamam de parentes ou daqueles que lhes são confiados, em
uma missão terapêutica ou outra, vocês são responsáveis, neste período.

Se vocês provocarem e mantiverem esquemas da dualidade, o princípio de ressonância e de atração irá trazê-
los à dualidade e, portanto, ao retardamento Vibratório da sua Consciência. 

Esta é uma regra absoluta.

A melhor maneira de ajudar e de subir na Vibração, assim como lhes disse o Arcanjo Miguel (ajudar a Terra,
ajudar-se a si mesmo) se faz pela Vibração.

A melhor ajuda que você pode levar ao outro, não é corrigir e retificar uma anomalia, mas propor-lhe um estado
de Ser, além das palavras, além de correções e de retificações, unicamente ligadas com o que você é capaz

de Vibrar. 

E assim, de pessoa próxima a pessoa próxima, a contaminação pela Luz (essa palavra é um pouco forte, mas
está correta) irá se realizar.

Você não pode servir dois Mestres: a dualidade ou a Unidade. 
Você quer estar sob a influência da dualidade ou você quer estar sob a influência da Unidade? 

Não se trata da mesma gama de Vibrações. 
Não se trata da mesma gama de Consciência.

Em um caso, há a Liberação, para a Unidade, no outro caso, há o confinamento.

***
 

Questão: se a terapia das casas provoca a dualidade, é então o mesmo para a terapia de pessoas, o
que significaria que convém «não mais tratar nada»?

Bem amado, a partir do momento em que você entrar na Unidade, a sua Irradiação vai tocar, de maneira
inegável e inexorável, aqueles que você abordar.

Não há necessidade de compreender, há necessidade de amar.

A partir do momento em que você amar, você não tem necessidade de compreender. 

Estando na Unidade, a Irradiação que emana de você será terapêutica, mas ela será terapêutica sem provocar
dualidade, mas, bem mais, uma percepção, na Unidade, daquele que a recebe e, isto, é preciso realizar hoje.

A compreensão nada é porque ela mantém o princípio mental da dualidade.
Isso não quer dizer nada fazer, ainda uma vez. 

O que eu digo é que é preciso Ser, mais do que Fazer. 
É a única maneira de subir em Vibração, para você, mas também para os outros, no seu ambiente, qualquer

que ele seja.

Você deve aprender, apreender, sentir, a importância do que acontece, atualmente, sobre a Terra. 

Você não está mais nos tempos lineares, você está nos tempos que eu qualificaria de exponenciais, onde a
aceleração é exponencial.

Cabe-lhe decantar, deixar-se decantar. 
Você quer ir para cima ou você quer ir para baixo? 
Você quer permanecer no nível em que você está?

Isso é impossível.

Você pode apenas subir ou descer.
Não há acordo possível.

Você irá constatá-lo, dia a dia, e quando eu digo dia a dia, eu não falo de ano em ano, do seu tempo terrestre. 



Eu falo da aceleração considerável que você vive atualmente, já desde vários meses, mas que se torna cada
vez mais perceptível e cada vez mais sensível.

O que se manifesta na Luz e no jogo da Sombra, nesta Terra, chama, da sua parte, uma ressonância. 
Essa ressonância poderá se fazer para a dualidade (ação/reação) ou para a Unidade, ou seja, para o Estado de

Ser.

Um participa, no nível da dualidade, de uma ação exterior, que é uma reação.

O outro participa, no nível da Unidade, de uma ação Interior e, portanto, de uma não reação, mas, entretanto, de
uma ação Interior de abertura à sua Unidade.

É preciso bem compreender que estar na Unidade não é ser passivo, mas não é não mais estar ativo. 
Não é mais um estado de vontade, é um estado de aquiescência, é um estado de abandono, assim como

disse, de entrar na Vibração em meio à Inteligência da Consciência e da Luz.

Cabe a você decidir. 
Evidentemente, isso provoca, para muitos de vocês, mudanças de paradigmas ainda mais difíceis do que

vocês trabalharam na descoberta de domínios sutis, tanto no nível da Consciência, como da Energia, como da
relação de causa e efeito, no nível sutil.

Tudo isso deve ser superado e transcendido.
Você não pode permanecer nesses esquemas e participar da Unidade.

De modo algum. 

***

Questão: seres humanos, no momento da translação, irão permanecer na 3ª dimensão dissociada
para servir a Fonte?

Bem amada, a 3ª dimensão dissociada não vai mais existir.
Você vive os últimos instantes de uma experiência e isso se refere ao conjunto da sua humanidade como às

múltiplas outras humanidades no seu sistema Solar.

Alguns, entre vocês, efetivamente, e nós o concebemos, têm alguma dificuldade para fazer o luto, mas o luto
que vocês têm que viver os conduz à Alegria, jamais esqueçam isso.

Mas o ser humano é assim feito, na sua constituição, nas suas Vibrações e mesmo no seu cérebro que, frente
ao Desconhecido, manifesta sempre algumas etapas e essas etapas são estereotipadas.

Elas envolvem, no início, a recusa, a negação.
Elas envolvem, em seguida, a negociação.

Elas envolvem, depois, a raiva.
A última etapa é a aceitação. 

Assim seguem os processos Vibratórios, na sua manifestação nesta dualidade.
A aceitação faz parte do abandono à Luz, mas nós concebemos que muitos Seres Humanos não podem

decidir, ou passar imediatamente, da recusa à aceitação.

A fase da raiva ou a fase da negociação faz parte do esquema para a Unidade.

***
 

Questão: eu parei as minhas atividades profissionais sem lamentações, então, por que sinto um
grande vazio e medos?

Bem amado, agradeça o impulso e seja feliz por este impulso que lhe permitiu romper alguns laços.

Então, evidentemente, o Ser Humano procura e necessita de relações sociais, relações afetivas, relações
profissionais, mas todas essas relações, no entanto vitais no seu mundo, até o presente, hoje, não encontram

mais, e cada vez menos, a noção de contentamento.

O impulso mais profundo da Luz sobre vocês, até agora, quer você esteja consciente ou não, é de fazê-los
retornar para vocês mesmos, para o seu Ser Interior e obedecer aos seus impulsos, a fim de se encontrarem

livres.

Mas o Ser Humano não tem o hábito da liberdade. 
O Ser humano tem o hábito de estar fechado, em um conjunto de relações, em um conjunto de coisas que

foram tecidas desde a sua infância.



Então, obviamente, encontrar-se em uma forma de isolamento com relação à perda, mesmo voluntária, de algo,
pode por vezes criar um grande vazio, mas o vazio não é senão a preparação do pleno, o vazio não é senão a

preparação do que vem.
Basta acolher e esperar. 

Esperar não quer dizer permanecer sem nada fazer. 
Esperar quer dizer estar no Ser, estar receptivo e atento.

Nesse estado, em que as circunstâncias das suas Vidas os obrigam, para uns e para outros, a modificarem
certos comportamentos, a mudarem certas regras e certos funcionamentos, torna-se evidente que este

impulso (que o conjunto da Humanidade percebe) é importante a seguir.
Certamente, muitos o recusam e não podem encarar uma Vida sem o conjunto das relações que os fecham e

os aprisionam. 
Entretanto, vocês estão na aceleração exponencial desse tempo em que, em breve, muito em breve, nada de

fora que tem feito até o presente a sua Vida irá subsistir.

Felizes aqueles que tiverem sucesso em seguir o seu impulso de liberação porque, nesse momento, eles irão
provar a plenitude da Luz, o que será muito mais difícil para aqueles que tiverem mantido os laços e relações,

dominadoras e confinantes.

Então, basta simplesmente não pensar no amanhã, basta focalizar-se no instante e no agora.
No instante e no agora se encontra a fonte de todos os contentamentos.

Se você encontrar, em Verdade, esta fonte e este contentamento, você não terá mais necessidade de procurar
satisfações e laços fora, porque você estará conectado com você mesmo e em ligação com você mesmo,

com a sua Unidade. 
E, aí, não haverá mais questões, porque você estará na aceitação e no abandono, radiante e feliz, porque você

terá alcançado e você viverá isso porque você está aí.

***

Questão: Como acompanhar melhor uma pessoa atingida pela síndrome de Alzheimer?

Bem amada, a partir do momento em que esse diagnóstico é feito, obviamente, há partida, o tempo da partida
não está, no entanto, fixado, infelizmente para esses Seres que abandonaram esse corpo e cuja Consciência

se libera, estando nas esferas, por enquanto, intermediárias.

É muito difícil, nesse tipo de problema, intervir, de uma maneira ou de outra.

Obviamente, esta doença faz muitos estragos na sua Humanidade. 
Há apenas, infelizmente, que esperar.

O único elemento positivo que se pode dar é que a Consciência desses Seres não é afetada pelo sofrimento
do corpo.

Eles estão realmente distantes, mesmo ainda vivendo esta encarnação. 
A palavra acompanhamento, bem amada, corresponde a algo que pode ser possível porque uma Consciência

está presente. 

A Consciência quase não está mais presente, em todos os casos dessas doenças. 

O acompanhamento deve ser feito de não obstinação, de atenções coloridas, como as flores, como as
músicas, e visuais e olfativas, como os odores, que recorrem aos sentidos mais sutis e mais finos e mais

etéreos que essas Consciências em partida podem ainda captar.

O seu mental não é mais acessível, mas os seus sentidos ainda o são: o sentido do toque, o sentido dos
sabores, está ainda presente.

A melhor ajuda que você pode levar-lhe é, efetivamente, fornecer, no seu ambiente, o que é bonito e bom,
nesse nível, mas eles não são mais tocados pelo afeto humano, pelas palavras humanas, pelos laços

humanos.

O que é importante é exaltar o que resta de sentidos nesta Vida já partida em Consciência. 
Isso se faz pelos odores, pelos sabores e pelo toque.

Nenhum elemento de natureza afetiva ou de natureza mental é útil e é mesmo contrário a sua liberação.

O problema , bem amada, está bem em Você e não Nele, já que, Ele, já partiu.

Há um trabalho, aí também, de luto a realizar.

Então, obviamente, o Ser humano não pode conceber o luto enquanto a Presença ainda estiver aí, na cadeira.



É preciso, para isso, que a cadeira desapareça de vista porque o Ser humano tem a tendência (e isso é lógico,
ainda uma vez) de se fixar no menor sopro de Vida, a fim de não perder um laço.

E, no entanto, mesmo os laços mais fortes devem se dissolver um dia, a fim de tornar a Liberdade a um e ao
outro. 

Aí está o Amor e em nenhum outro lugar.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o soltar?

Bem amado, o soltar não pode ser realizado por uma ação mental ou emocional, nem mesmo por um ato de
vontade. 

A vontade reforça a ausência do soltar.
O desejo de soltar reforça a ausência do soltar. 

O soltar não é uma não-ação comum dos seus sentidos, do seu mental ou das suas emoções. 
O soltar é, antes de tudo, um ato vibratório, de confiança e de fé.

De confiança no absoluto e na Inteligência da Luz.

O soltar é aceitar não mais exercer o menor poder fora de Si e voltar todo poder para o Interior de Si. 
Mas o poder para o Interior de Si não é do controle, mas da mestria.

Somente o soltar conduz à verdadeira mestria. 
O soltar é aceitar relaxar as tensões existentes.

A partir do momento em que você se estender para o objetivo de soltar, você não solta, você engendra
tensões novas. 

O soltar efetuar-se-á muito mais facilmente pela Alegria, precedente ao abandono.
O soltar é um ato de aquiescência, não é um ato de vontade, ainda menos um ato de confiança.

O soltar poderia ser assimilado a um ato de fé sobre o Ser Interior. 
Mas você não é o seu raciocínio. 

Você não é o que construiu, nesta densidade. 
Você não é os laços que criou. 

Você não é a profissão que exerce.
Você não é, tampouco, esse corpo e, no entanto, você o habita, mas, quem habita no Interior?

O soltar situa-se no consentimento por quem está no Interior e que, no entanto, você não conhece. 

Dando um passo para o Ser Interior, o soltar realiza-se por si mesmo.
A chave é o Coração e nenhuma outra.

Quando eu falo de Coração, eu não falo da ação exterior ao Coração (empatia ou compaixão), mas eu falo da
ação do Coração voltado para Você mesmo, ou seja, amar-se a Si mesmo, em Unidade e em Verdade, no

interior de Si, porque você não pode amar fora em Verdade e em Liberdade, enquanto você não for
completamente amado, aceito, integrado, na Unidade.

***

Questão: ir para a Unidade não conduz a uma forma de passividade? Quais ações colocar?

Bem amado, todo o seu problema está aí. 
A ação sobre o exterior não é uma ação sobre o Interior. 

Estar em ação sobre o Interior é uma passividade sobre o exterior.

Você deve primeiro encontrar o seu próprio Reino Interior: ele não está fora, está no Interior, enquanto você o
procurar no exterior, por uma forma de conhecimento, você se afasta inexoravelmente do seu Ser Interior,

mesmo se a sua impressão for a de se aproximar.

A vida Interior não é a vida exterior e, no entanto, ela não é passividade.
Ela é irradiação e ela é Alegria.

Entretanto, é preciso polarizar a Consciência sobre outra coisa.
Enquanto você considerar que a ação Interior é uma passividade, engendrada para o exterior, você mantém a

dualidade.



Estar em ação Interior para a Unidade é profundamente o que transforma fora.
É uma ação que não é querer, que não está ligada ao querer.

É uma ação que se manifesta pelo Ser e pela Radiação e pela Presença. 
A Presença não é a sua ação.

Um Ser humano que se desperta transforma a totalidade do universo.
A ação, mesmo a mais potente, a mais voluntária, a mais bela, no exterior, faz apenas afastar o universo do seu

despertar.

Obviamente, você foi construído e educado nesse mundo, a fim de agir exteriormente, mas toda ação exterior
o afasta da ação Interior.

Não pode haver ação exterior e ação Interior.
A educação e o tecido social o fazem crer nisso e o sistema de controle da sua humanidade está baseado,

justamente, nisso.

Estar no Estado de Ser não é ser inativo.
Estar no Estado de Ser é estar na Alegria e a Alegria manifesta-se no exterior e é esta Alegria exterior que é

ação Unitária.

É a problemática do conjunto da humanidade.
Qual é o conselho?

Cristo o deu: «procurai o Reino dos Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado». 

O Reino dos Céus não está fora, está no Interior.
Não há nada fora que seja verdadeiro.

A única Verdade é a que você é, em Verdade e em Unidade.

Obviamente, você não pode aceitá-la, nem mesmo compreendê-la, porque isso não se pode compreender. 
O aceitar já provoca ataques do mental e o medo e, no entanto, há apenas isso de verdadeiro: «procurai o

Reino dos Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado». 

Procurando no Interior e encontrando o Ser Interior, você irá culminar na liberdade, sobre o que você sempre
procurou, sem encontrar fora: a Alegria Interior, a relação livre com todos os Seres e a Liberdade, sobretudo.

O Ser humano tem a tendência de acreditar que é livre a partir do momento em que ele pode relacionar-se com
tal pessoa ou tal outra pessoa.

O Ser humano pensa que é livre quando pode comprar e viajar, mas essas não são liberdades.

À primeira vista, sim, mas para o Ser Interior essas são prisões e barreiras que os isolam do seu Coração.

***

Questão: certamente, o caminho interior não passa forçosamente por ações exteriores, no entanto,
algumas buscas exteriores podem levar a esclarecimentos sobre a Unidade?

Bem amado, compreender a Unidade não é vivê-la.
A Unidade não se pode compreender. 
A Unidade pode apenas se conhecer.

A Unidade pode apenas ser vivida a partir do momento em que você aceitar não mais compreender.

A sua inteligência é extremamente limitada, permita-me dizer.

A inteligência que você tem, a inteligência do seu mental, não é a Inteligência da Luz.

Então, como a inteligência do mental poderá assimilar, compreender, ou mesmo se aproximar da Inteligência
da Luz...

Obviamente, existem caminhos, por vezes muito longos, mas ao risco de penalizá-lo, os Seres que se abrirem
por último encontrarão a Luz muito facilmente, extremamente facilmente porque eles não terão que procurar

nada fora e não irão esperar nada de fora.

Eles estarão no estado de vacuidade (vazio) propício ao abandono.
É nesse sentido que lhe foi sempre dito para não se inquietar com as crianças. 

Como dizia Cristo: «felizes os simples de Espírito, o Reino dos Céus lhes pertence», «ninguém pode penetrar
o Reino dos Céus se não se tornar como uma criança». 



É o mental que o faz crer que ao se aproximar do Conhecimento, mesmo o mais secreto, você se aproxima da
Verdade, enquanto que se afasta. 

Não há nada pior do que o mental que o faz crer que você ali chegou. 
O mental não é o Coração, ele jamais o será. 

***

Questão: procurar assim a felicidade «por si», não é uma forma de egoísmo?

Bem amado, a felicidade não é a Alegria.
Tal como você me apresenta as coisas, posso dizer que é o medo que o leva a dizer isso. 

Todo Ser humano que exerce uma ação exterior potente, no bem como no mal, é apenas um Ser que tem
medo do que ele é.

O abandono à Luz não é um ato em vão nem egoísta, é um ato de coragem, a coragem do Coração.

Do que vemos e observamos, do nosso ponto de vista Unitário, que não é certamente o seu por enquanto, um
Ser que se desperta à sua dimensão Interior ilumina o mundo.

Um Ser que conquista o mundo, mesmo em nome do bem, escurece o mundo.

***

Questão: pode ser difícil tomar distância das pessoas próximas, de intervir menos.

Tomar distância e intervir menos é um ato dual, não é um ato Unitário.

Ainda uma vez, não é um aprendizado, ainda uma vez, não é algo que esteja ligado à vontade de fazer o bem
ou o mal, não é mais uma compreensão, é, antes de tudo, um ato Vibratório.

Penetrar a Unidade é uma forma de renúncia, mas essa renúncia não é uma ausência de coragem, bem ao
contrário.

Entrar em Unidade permitir-lhe-á agir sobre o mundo, não pela vontade, mas pela irradiação e pela radiação. 

Estando neste estado de Unidade, você poderá então socorrer o mundo, assim como fez Cristo.

Amar e servir são o objetivo, mas você não pode servir sem se amar, e amar-se é se juntar à Unidade.

É o inverso do egoísmo.
O egoísmo está, de preferência, ligado à ação externa, aquela que valoriza exteriormente e que leva um

sentimento de trabalho bem feito ou um sentimento de quietude que nada tem a ver com a Unidade. 

O egoísta é aquele que agita no exterior e que recusa ajudar o mundo, mesmo ajudando exteriormente, não
indo para o seu Ser Interior.

A Vibração do Interior, a Vibração do Ser Interior é uma Luz.

Esta radiação é ação total, ela é iluminadora, o que não é o caso, quando você faz o bem ou quando você faz o
mal.

Isso, assim como foi dito, iria se saber.

Olhe o número, na sua humanidade, de ações positivas empreendidas de diferentes maneiras e que levam ao
Ser humano satisfações, a um bálsamo, como vocês dizem, sobre o Coração, mas que, jamais, permite

encontrar a Alegria, que jamais permite encontrar a Eternidade.

Então, obviamente, você pode se dizer que a Eternidade é para depois.
Não, a Eternidade é para agora. 

Aqueles que esperam uma Eternidade para depois se enganam e irão recomeçar até o momento em que
aceitarem acolher o que eles são.

Ainda uma vez, você não é as suas ações exteriores.
Ainda uma vez, você não é os seus filhos. 

Ainda uma vez, você não é o que você criou exteriormente, mas enquanto você se identificar na ação e na
criação exteriores, sejam elas as mais luminosas possíveis, você não serve o seu Ser Interior, você se afasta

dele.

A hora, hoje, é um tempo preciso que é chamado de «Tempo Reduzido».
Você está, eu o recordo, no tempo da Revelação, no tempo da desconstrução total.



Se você resistir, se a sua Consciência estiver voltada para a resistência e para oposição à desconstrução, você
não poderá sair da sua prisão.

Você ficará fixado aí.

Hoje, os tempos são eminentemente diferentes da linearidade do tempo e das suas encarnações, tais como
vocês as conhecem, e dos aprendizados desde muito tempo.

Mas eu concebo completamente que aquele que tem o hábito de agir no exterior sem agir sobre o Interior ou
que está persuadido de que a ação exterior purifica o Interior, não possa aceitar essas palavras.

É bem por isso que, frequentemente, nós dizemos que as palavras não são nada sem a Vibração.

A Vibração é essencial porque é ela que os conduz ao Interior e não as suas concepções, nem mesmo as
suas percepções, mas, sim, a Vibração real, no Coração.

***

Questão: soltar e abandono são sinônimos?

Não.
O soltar é a etapa prévia ao abandono. 

Há uma gradação entre o soltar e o abandono.

O soltar libera as tensões. 
O abandono realiza a Unidade. 

Há de início liberação das tensões e, em seguida, a realização da Unidade.

***

Questão: eu oscilo por vezes entre a Alegria e a tristeza. Por quê?

Esta é a etapa anterior: a oscilação, o sentimento de viver fulgurâncias do Coração e Alegrias, alternando com a
tristeza.

Lembre-se de que nós procedemos por toques, de que a fulgurância da Luz, que viver o Fogo do Amor,
procede por etapas até o momento do abrasamento final.

Então, esta etapa intermediária pode ser vivida sob a forma de oscilações, de tristeza alternando com a Alegria,
de sensação de vazio e de sensação de pleno. 

Entretanto, isso é bom sinal. 

***

Questão: o que faz a diferença entre uma ação que está ligada ao Estado de Ser, que é colocada por
alguém no Estado de Ser, e uma ação que não está ligada ao Estado de Ser?

Mas trata-se de dois opostos, o que não é uma diferença, são dois antagonismos.

A ação engendrada pelo Estado de Ser está ligada à Alegria e à Vibração do Coração.

A ação engendrada por uma ação exterior, sem referência ao Ser Interior, é satisfação, ela pode ser prazer,
mas ela jamais será Alegria.

A Alegria é permanente no Estado de Ser.

Certamente, as circunstâncias da Vida podem, por vezes, afastá-lo um pouco do estado estabilizado do
Coração.

Algumas vicissitudes podem ainda manifestar-se enquanto o princípio de ressonância e de atração não estiver
firmemente estabelecido.

Além disso, o Estado de Ser não se importa com a dimensão do tempo que passa.
O Estado de Ser os retira literalmente da ilusão.

O Estado de Ser permite-lhes viver em outra oitava e penetrar as Dimensões que são inacessíveis enquanto
vocês estiverem presos pela matriz. 

O mais difícil, para vocês, será aceitar, em Consciência e não intelectualmente, que todas as experiências que
vocês tiveram não foram senão ilusões ligadas a uma matriz.



Entretanto, esta ilusão comprimiu sua Luz, não aquela que está em vocês hoje, mas aquela que os espera no
Sol e, quando vocês reencontrarem a Luz, a alegria será tal que vocês crescerão em Luz.

É a única vantagem dos múltiplos sofrimentos que vocês viveram, mas também de coisas belas que existem na
superfície desta Terra.

Mas a particularidade do que vocês chamam de beleza é bem limitada em relação ao Estado de Ser.

As cores, as Vibrações, as Luzes, os mundos do Estado de Ser, os mundos multidimensionais, não podem de
modo algum ser comparados ao que existe e que, no entanto, vocês julgam muito belo.

O objetivo da matriz foi, obviamente, seduzi-los, e como seduzi-los?
Dando-lhes vontade de possuir, dando-lhes vontade de amar mais exteriormente, para vocês. 

Dando-lhes vontade de percorrer os caminhos da encarnação e criando, nesta Vida, sistemas de controles que
os fecham, progressivamente e à medida que vocês ali participam.

Miguel chamou-os de Sementes de Estrelas, aí está a sua Verdade. 
Esta Verdade que, mesmo no momento da morte, vocês não podem alcançar, nem mesmo ver.

No momento da morte, a única coisa que você vê, nas mortes passadas, é a Luz, ao longe, mas jamais você vai
nessa Luz.

Você pode por vezes repousar nos mundos intermediários, reflexos da Luz original, mas jamais terá acesso a
isso que você terá acesso hoje, se você se esforçar para soltar.

Mas, entretanto, enquanto você não o tiver vivido, o seu mental tem medo porque isso, para ele, é o vazio, o
nada, a não existência e a perda da sua proeminência.

No entanto, se você viver a experiência do Estado de Ser e do Fogo do Amor, é você que controla o seu
mental e não é o seu mental que controla você. 

***

Questão: ser contemplativo não seria então o melhor acesso para o Estado de Ser?

De forma alguma, eu jamais disse isso e, sobretudo, não agora.

Você não está mais na era da contemplação.

Você não está mais na era da retirada do mundo.
Você está na era da ação e não da não-ação.

Simplesmente esta ação é voltada para o Interior.
Não é questão de sentar-se e nada fazer e esperar que isso lhe caia em cima.

Trata-se de uma reversão da Consciência. 

Enquanto você encarar as coisas sob este ângulo, enquanto ação e não-ação no exterior, você está ainda em
uma dualidade, já que você fala de ação e de não-ação, eu, eu gostaria de falar de ação Unitária ou de ação

Interior, o que não é completamente a mesma coisa, é até mesmo o oposto.

O guia infalível do seu acesso à Unidade não é intelectual, nem emocional, nem afetivo.
É a Vibração e o Fogo no Coração, isto é denso em meio ao Coração, isto é um buraco negro no fundo do

Coração, isto é manifestação em meio ao Coração, em meio ao seu Templo Interior.

Isso jamais será na cabeça.

Assim que o Coração tiver vibrado e estiver aberto, a cabeça irá se colocar em ordem e em ação, mas não
mais sob a influência do mental, mas sob a influência do Coração, não mais em uma vontade de fazer o bem,

mas em uma vontade de Ser.

Da vontade de Ser, obviamente, sai a Luz, mas o bem, também, mas não é o mesmo bem, porque o bem
Unitário não é o bem da dualidade. 

... Efusão de energia ...

Eu vejo que a potência Vibratória começa a atingi-los.
Não há nada melhor do que as nossas intervenções nessas palavras porque, quando vocês são conquistados

pelas palavras, no nível da cabeça, o Coração pode enfim se abrir.



Bem amados Mestres da Luz, eu lhes agradeço pela sua atenção e pela sua benevolência.
Proponho-lhes para acolher a Vibração do Ser. 

Eu os saúdo, quanto a mim, e eu lhes digo até muito em breve.

************
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Eu sou Uriel, Arcanjo.

Recebam, amadas Sementes de Estrelas a caminho da sua Eternidade, a Paz e a Graça da minha Presença.

Recebam e comunguemos juntos, se vocês desejarem, na Presença e no Estado de Ser.

Eu venho ao seu mundo trazer a Paz e a Reversão definitiva para o seu Retorno à sua Dimensão estelar.

Eu sou a Pomba.

Eu sou o Evangelho da Paz que vem a vocês, não no ruído das palavras, mas na calma do Silêncio.

À medida que o seu tempo passar, eu me aproximo da sua consciência e da sua Dimensão para preparar em
vocês a atualização do Fogo do Amor em meio à sua Verdade, à sua Eternidade e à sua personalidade.

Juntos, unidos e unificados e em comunhão, eu venho propor-lhes, se vocês aceitarem, viver o retorno à
Alegria eterna, o retorno à felicidade.

Eu venho lhes facilitar o Despertar e a sua entrega.

As minhas palavras, por meio deste canal, são apenas a Dança da Paz em meio ao seu Estado de Ser.

Eu venho ressoar, em vocês, a Dimensão da Liberdade, as dimensões da Alegria e do Amor indizíveis.

Este é o meu papel.

Este papel assume, no Universo, uma dimensão especial devido ao desaparecimento das suas condições
dissociadas de vida.

Então, sim, eu trago a vocês, muito em breve, o Evangelho da Paz Eterna.

Este Evangelho não é em palavras, este Evangelho não é uma revelação, mas ele é o estabelecimento,
definitivo e total, da sua Soberania.

Ele é o estabelecimento, em vocês, de uma Alegria perpétua em que nenhuma sombra pode vir macular a
consciência.

Bem amadas Sementes de Estrelas, o momento do Ser e da Presença se aproxima de vocês e me é possível,
após algum tempo, comunicar-me, pela Paz da Presença e pela Paz do Ser, com a sua Dimensão Interior, com

o seu Templo Interior.

Eu preparo o toque final para a acolhida, em vocês, do Mestre da Luz.

Eu venho desbloquear, em vocês, se aceitarem, o acesso à sua Presença total em meio mesmo a esta
densidade.

É dessa forma que se realiza a preparação para estar no seu Ser, para estar na sua Presença, para estar na
sua Eternidade.

As cortinas se erguem.

O vento da Liberdade sopra.

O Fogo do Amor vai iluminar e transformar a sua visão e a sua realidade em meio mesmo a esta densidade
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para que, ao acabarem com esta ilusão, permaneça em vocês a lembrança desta experiência difícil para
que, nunca mais, isto ocorra em qualquer lugar dos múltiplos universos, independentemente das evoluções.

A reunificação da Criação, e não unicamente em meio ao seu sistema Solar, está a caminho.

Vocês estão convidados a viver, muito em breve, uma vez as sete Etapas realizadas, as Núpcias Unitárias.

Isto que vocês percebem e captam, em meio mesmo à minha Radiância entre vocês, são as primícias das
Núpcias Unitárias.

Vocês têm que retornar a vocês mesmos, à sua Dimensão mais Luminosa.

É da sua responsabilidade preparar-se, preparar o seu Templo Interior para essas Núpcias.

O que é para compreender e para integrar, na sua Dimensão, e que irá levá-los a esta Paz, a este Estar na
Presença, é a humildade, a simplicidade, a verdade e a integridade.

A Paz se estabelece em vocês quando vocês renunciarem à ilusão, ao jogo do outro, à dominação do outro.

Ao acolher, e ao se abandonar à Luz, vocês realizam a Unidade.

***

Vocês todos vieram, sem exceção, para viver isto agora e aqui.

Todos vocês estão, mesmo sem admitir conscientemente agora, esperando por este instante e por este
momento privilegiado do retorno ao Estado de Ser.

Estas Núpcias Unitárias poderão acontecer plenamente após receberem a totalidade das Chaves Metatrônicas,
quando então tiverem realizado a alquimia da Lemniscata pela fusão das duas Coroas, quando tiverem

desvendado a solução da equação da dualidade na Unidade pela ação da alquimia e pela transmutação do
Coração e da cabeça.

Agora, há algum tempo do seu tempo, alguns seres humanos têm vivido, por antecipação, o retorno do Fogo
do Amor.

Aqueles que chegaram a esta vivência não são de modo algum os seus Mestres, mas sim o seu 'espelho' para
que se tornem como eles, vocês também, seres soberanos, seres sem qualquer subordinação, seres

Unificados inteiros e completos.

A Coroa Radiante do Coração, unificada à Coroa Radiante da cabeça, provoca o Fogo do Amor, aquele que
lhes permite estabelecerem-se na Paz e no novo Evangelho.

A sua vida, aquela que vivem nesta densidade, está mudando e irá mudar cada vez mais depressa para levá-los
às Portas da Unidade.

Vocês devem, se desejarem, caminhar no sentido da mudança, não lutar, não resistir, mas acompanhar,
na humildade e na simplicidade.

Deixem-se levar pela Dança da Luz, pelo Fogo do Amor porque vocês são assim.

Mesmo se isto lhes parecer distante, isto é apenas uma aparência e uma ilusão produzida pela sua cabeça.

Não há distância.

Vocês devem voltar na coincidência do Estado de Ser e da personalidade.

Busquem a natureza.

Ela é simples e humilde.

Fiquem longe das construções deste mundo que se desconstrói e que irá se desconstruir.

Fiquem afastados dos conflitos, fiquem longe dos problemas, pois vocês não são nem esses conflitos, nem
esses problemas.

Acolher a Luz é simples.

O que complica e o que abala, distanciam-nos do acolhimento da Luz.

Deem o primeiro passo e vocês vão descobrir que, sem esforço e sem luta, a sua vida vai se simplificar e se
iluminar.



Voltem a ser como as crianças: simples, alegres.

Isto é possível, hoje, pela Presença do Conclave e pela Tripla Radiação.

Aqueles que quiserem envolvê-los em meio à trama social, em meio às pessoas próximas de vocês, dizendo
que isto é ilusão, irão provar, por si só, que ainda não estão prontos para aceitar essa simplicidade.

Não julguem, não condenem.

Contentem-se em unificar e em amar.

Nesta Vibração, nesta Unidade da Luz, não pode ter conflito, não pode haver problema, portanto, não
deixem que a desordem e o conflito retomem lugar em suas vidas.

***

Vão para a bondade, vão para o sorriso, vão para a Vibração.

Percebam, em vocês, através da Vibração, o que os alivia e os eleva e os aproxima do novo Evangelho e
elimine, sem luta e sem resistência, o que abala e torna densa a Vibração.

Vocês devem se tornar ainda mais simples pela majestade da Luz Vibral e pela intensidade do Fogo do Amor
atuando em vocês.

Isto se chama a Presença, isto se denomina ‘estar presente’, desvinculado de todo afeto e de todo
pensamento.

Basta estar no momento.

Basta ser humilde e simples.

O restante irá se estabelecer por ressonância e atração, de maneira extremamente simples, para engrandecer,
em vocês e através de vocês, a intensidade e a qualidade do Fogo do Amor, a intensidade e a qualidade da

Vibração do seu Coração.

Estas são algumas palavras emprestadas da sua linguagem.

***

Além das palavras, vamos penetrar, agora, no Silêncio e na Vibração, conjuntamente.

Agora. Eu os abençoo.

... Efusão de energia ...

Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh

... Efusão de energia ...

Elohim - Elohim - Elohim

... Efusão de energia ...

Amadas Sementes de Estrelas, para integrar, para absorver a Vibração do Amor, vocês podem ir em meio ao
húmus, em meio à natureza, ao pé das árvores, Comungar no Silêncio, na sua Presença, na nossa Comunhão,
no Silêncio das palavras, no Silêncio do olhar, durante alguns instantes, face a face com o Todo, para permitir

ao seu corpo físico absorver e integrar.

Quanto a mim, a minha Presença e a minha Radiância estarão presentes neste canal, para vocês, a cada
oportunidade que me for dada, no Silêncio e na mesma qualidade Vibratória.

Vão em Paz, porque vocês são a Paz.

Vão no Amor, porque vocês são o Amor.



Vão no Amor, porque vocês são o Amor.

Vão na simplicidade.

Eu os amo.

Até logo.

************
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“O hábito do Ser humano é sempre procurar um complemento ou uma sedução no exterior de si
(seja qual for este exterior) porque, obviamente, jamais lhe vem a ideia de que a fonte da sua

completitude é você mesmo, no interior de você mesmo.”

Questão: qual é a ligação entre os 4 elementos representados pelos Hayoth Ha Kodesh, os 4
Viventes, as 4 linhagens e os 24 Anciões?

O elo está nos números. 
A manifestação Dimensional e a Criação das Dimensões se fazem desde a concepção da Fonte.

A Fonte é a origem e o fim de todas as coisas, ela é Una.

Vocês são assim nomeados «Filhos da lei do Um» e «Filhos da Fonte».

A Fonte Una, Pai/Mãe, precisa penetrar o conjunto das Dimensões criadas. 
É necessário, para isso, conservar a imagem da Fonte quando dessas diferentes transformações desta Fonte

nas Dimensões.

Então, a Consciência da Fonte vai desposar uma Dimensão.
Há necessidade de obter uma imagem, como uma imagem espelhada. 

Isso corresponderia, em seus computadores, a uma memória, a uma cópia de segurança, que corresponde ao
Arcanjo Metatron.

A Fonte Una vai se manifestar em meio a esta imagem e em meio à polarização, na Fonte Pai e na Fonte Mãe. 
Vocês têm, aqui, a imagem da Primeira Trindade.

Em seguida, esse ciclo deve se revelar e se desvendar através dos números, em meio às Dimensões. 
Assim, em meio a cada dimensão, e na complicação das dimensões, vocês têm, progressivamente e à medida

da descida nas Dimensões mais afastadas da Fonte, uma compatibilidade que se faz ao inverso.

Assim, depois de três, vem o quatro. 
Os 4 são os 4 pilares existentes em todas as dimensões e que permitem a densificação da Dimensão
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correspondente que foi criada.

Os 4 Viventes são então aqueles que sustentam a Fonte no seu deslocamento e manifestação. 
Em seguida, depois do 4 vem o 5. 

O 5 é o movimento que vai gerar o impulso Criador. 
E assim por diante.

Assim, o que vocês chamam na sua Dimensão de 4 elementos corresponde a uma divisão extremamente
afastada daqueles que são chamados de 4 Viventes.

Do mesmo modo, o deslocamento da sua Semente de Estrela, nesta Dimensão e nos multiversos e nas
multidimensões, acompanha-se de 4 Linhagens.

Essas 4 linhagens estão religadas diretamente aos 4 Viventes. 
Do mesmo modo como os 4 Viventes (ou os 4 Hayoth Ha Kodesh) correspondem, se vocês quiserem, ao que

vocês chamam, em meio mesmo à sua natureza, de elementos ou orientes, o que dá no mesmo.

Toda forma de Consciência planetária, forma de Consciência, Sementes de Estrelas (como vocês), Centro de
Consciência planetária, evolui em meio a uma localização ligada a esses 4 elementos ou a esses 4 orientes,

quaisquer que sejam as dimensões.

Assim, a sua Consciência é apoiada, no sentido nobre, por 4 Linhagens.

No que diz respeito aos 24 Anciões, ou os 24 Senhores do Carma, ou ainda os 24 Melquizedeques, eles são
agrupados pela origem.

A sua origem e a sua função estão ligadas a um dos 4 pilares. 
Eles são então reagrupados em 6, em relação direta e em apoio direto com os 4 Viventes.

A Consciência Unificada manifestando-se nas Dimensões Unificadas (cuja mais próxima é a 5ª), está
relacionada com um hexágono. 

O hexágono é a Consciência Unificada manifestando-se nos 24 Anciões.

Cada hexágono possui certo número de frequências Vibratórias que estão religadas ao 6 e ao 4. 
A estrutura hexagonal é a forma mais perfeita permitindo, depois do triângulo e depois das rondas ou das rodas

correspondentes aos 4 Viventes, revelar, com Harmonia e com Lucidez, o que chamamos de Dimensões.

***

Questão: poderia desenvolver sobre as 4 Linhagens e quais são as minhas? 

Elas são elementos que apoiam o seu deslocamento nos multiversos e nas multidimensões, na sua Dimensão
da sua Semente de Estrela não separada. 

Não me é permitido desenvolver sobre as suas linhagens. 

***

Questão: o que motiva a revelação da Linhagem?

A evolução da Consciência e o retorno à Unidade.

***

Questão: como se prepara a fusão entre o corpo de personalidade e o corpo de Estado de Ser?

Nesta Dimensão, há transfiguração da aura ou dos corpos sutis.

Do mesmo modo que o etéreo passando do azul ao branco significa uma preparação a esta transformação e a
esta recepção.

Do mesmo modo que a aura branca que desce ou a Luz branca descendo, evoca inevitavelmente a
aproximação, da dimensão do Estado de Ser, da sua personalidade.

***

Questão: querer entrar conscientemente no Estado de Ser basta?



Absolutamente não.

***

Questão: o que pode representar as travas ou impedir tudo isso?

O fato de querer.
O Estado de Ser corresponde à manifestação da Luz Vibral na sua personalidade.

A condição absoluta corresponde ao abandono. 

***

Questão: e o que acontece em caso de impossibilidade de abandono?

Bem, simplesmente, o Estado de Ser é atrasado para mais tarde, em outro espaço e em outro tempo.

***

Questão: qual é o sentido espiritual de ser uma alma que viajou muito nesta Vida?

Bem amada, certas almas viajam, outras permanecem no mesmo lugar durante toda a sua vida, isso é um
caminho diferente.

Entretanto, como você sabe, todos os caminhos levam a Roma, ou seja, para a viagem interior.

Então, alguns viajam exteriormente, para se tranquilizarem, outros viajam exteriormente porque isso é sua
missão e outros, enfim, não viajam.

Há simplesmente, aí, polaridades de almas e caminhos diferentes.

Não há sentido ou explicação outra além desta. 
Entretanto, é preciso bem compreender que as peregrinações exteriores, quaisquer que sejam os lugares ou

as pessoas que você encontra, apenas retardam a sua peregrinação interior.

Há apenas que, quando o Ser está saturado dessas peregrinações exteriores, ele decide enfim voltar-se para a
peregrinação interior.

Alguns têm necessidade de encontrar muitos lugares ou muitas pessoas e outros não têm necessidade de
encontrar ninguém para se encontrarem no interior deles mesmos.

Toda peregrinação exterior, mesmo se lhe trouxer uma satisfação, irá conduzir, em última análise e no final da
sua jornada terrestre, a esta noção. 

Qual o sentido?
Aquele de ter escapado da sua peregrinação interior. 

***

Questão: o desligamento da família próxima é necessário para o acesso ao Estado de Ser?

De forma alguma, não é preciso absolutamente tornar regra geral ou conduta geral.

Alguns Seres podem, de fato, encontrar o Estado de Ser na sua família, na condição de que essas relações ali
sejam estabelecidas e sejam totalmente livres e não estejam marcadas de poder ou de ascendência

exagerada sobre o seu caminho.

Para alguns outros Seres, ao contrário, pode ser necessário afastar-se, sobre o plano Vibratório, do que os
submete a patologias transgeracionais, familiares ou então a lutas de poder que eu diria intensas. 

***

Questão: é justo manter laços familiares mesmo se eles gerarem a Alegria?

Bem amada, se houver um sentimento de leveza e um Amor sentido, então, por que privar-se?
No que isso afastaria ou aproximaria do Estado de Ser? 



Isso não se refere, de qualquer modo, ao Estado de Ser, dado que o Estado de Ser não está ligado a laços, a
lembranças ou a memórias. 

O Estado de Ser é liberação total, mas, entretanto, não é proibido que se coloquem em uma Alegria ou em uma
aproximação do Estado de Ser. 

Eu os lembro de que o Estado de Ser é uma viagem interior, nada tendo a ver com os vínculos, com as
pessoas. 

É uma viagem ao centro de vocês mesmo e nada mais.

E essa viagem ao centro de vocês mesmo se faz sem qualquer referência ao passado, sem qualquer
referência a um vínculo, sem qualquer referência a um lugar.

Nada existe que possa aproximá-los do Estado de Ser senão ir para o seu centro.
Todo o resto os afasta, mesmo se isso puder ser uma predisposição positiva.

Mas, entretanto, essa não é a viagem interior. 
Isso é o hábito do humano de sempre procurar no exterior uma Fonte de contentamento, mas, como vocês

experimentaram, todos vocês, as fontes de contentamento exterior jamais persistem.

E mesmo quando persistem toda uma vida, elas não voltariam em outras vidas, e vocês estariam, entretanto,
sempre aí.

O hábito do Ser humano é sempre procurar um complemento ou uma sedução no exterior de si (qualquer que
seja este exterior) porque, obviamente, jamais lhe vem a ideia de que a Fonte da sua completitude é você

mesmo, no interior de você mesmo.

Então, vocês vagueiam, de corpo em corpo, de cidade em cidade, de país em país, de experiência em
experiência, de pesquisas espirituais em outras pesquisas espirituais; vocês se extraviam e se afastam e têm a

impressão, no entanto, de se aproximar.

Assim vai a humanidade nesta dualidade.

***

Questão: é importante conhecer o elo que nos une às almas com as quais compartilhamos muitas
emoções?

Por que querem, sempre e a todo custo, encontrar laços, ressonâncias no passado, nas memórias, nas
histórias? 

Isso pode durar eternamente. 
Vocês poderiam encontrar Cristo, em pessoa, se estivesse encarnado, a emoção poderia ser fantástica e,

entretanto, isso poderia aproximá-los da sua Unidade?
Não.

A emoção os afasta da Unidade. 
O objetivo não é o mesmo. 

O objetivo da emoção é prosseguir a ação/reação já que a emoção, por si só, é reação, qualquer que ela seja.

Seja ela a mais bela e a mais positiva possível, ela não participa de forma alguma da Unidade. 
Entretanto, vocês são livres de vagar de país em país, de encontros em encontros, de encontros de almas em

encontros de almas, de experiências em experiências, dado que isso faz parte do seu livre arbítrio. 
Mas, entretanto, não venham nos acusar de não acessar o seu Estado de Ser. 

***

Questão: o acesso ao Estado de Ser é simplesmente saber abandonar o Coração à Luz?

A questão é ambígua.
Ela necessita de ser reformulada.

O que quer dizer abandonar o Coração?
O problema não é abandonar o seu Coração ou dar o seu Coração.

A palavra precisa é: abandonar-se.

Abandonar-se não faz distinção entre o Coração, o corpo, a mente, o mental, a emoção ou outra coisa.
É um ato.



O ato do abandono envolve a totalidade da sua Consciência e não uma parte do seu corpo ou do seu Coração
ou de sua intenção.

***

Questão: como estar certo de que um contato com uma entidade participa da Unidade?

Isso eu não tenho meios de responder.

O problema sendo que, quando você entra em contato com uma Entidade (qualquer que seja seu nome; uma
entidade pode dar o nome que ela quiser), se você mesmo não estiver na Unidade, se você mesmo não estiver
aberto no nível de algumas esferas de comunicação, como você pode estar certo de que o que você contata é

bem o que é anunciado, além mesmo da noção de Unidade e de dualidade?

É o bastante ouvir uma voz para que você diga que ela se chama assim, para acreditar? 
Existem coisas muito simples, antes mesmo de estar no Estado de Ser e que lhe é preciso compreender,

porque são regras gerais e absolutas: a partir do momento em que você estabelece um contato, qualquer que
seja (quer seja com sua avó falecida há 2 anos, quer seja com uma Entidade, qualquer que ela seja), você não

tem qualquer meio de saber se as palavras ditas são certas, mesmo se forem verdadeiras.

A única diferença se faz no nível Vibratório. 
Uma Entidade dita da Luz (quer seja um desencarnado que atingiu certos estados, como a avó morta há 2

anos, quer seja uma Entidade da Intraterra, quer seja uma Entidade dita solar) manifesta-se a você, qualquer
que seja a maneira pela qual o faz, trazendo-lhe energia e Luz.

A Entidade dita da Sombra ou da dualidade, como para você, que se manifesta a você, irá retirar energia e
Consciência.

Qualquer que seja a Verdade do que é dito, a única diferença está nesse nível.

Assim, depois de um contato (que ele seja telepático ou pelo que vocês chamam de canalização, por contato
de Coração a Coração, ou chamado de outro modo), o resultado não está na verdade do que é dito ou

anunciado, mas no aporte energético ou na subtração energética, ou de Consciência, que resulta.

***

Questão: há Seres que poderiam trazer energia mesmo estando na dualidade?

Não, porque os Seres que se encontram na dualidade manifestam-se a vocês retirando-lhes Consciência e
energia.

Não pode ser de outro modo.

Compreenda bem que os contatos estabelecidos com as Entidades que vêm de Dimensões Unificadas se faz
por um aporte vibratório de Consciência e de Unidade, enquanto que o contato com uma Entidade participante

da dualidade (ou de dimensões inferiores à sua) apenas pode se fazer dependendo de vocês. 

As Entidades, mesmo da dualidade, podem dizer coisas completamente verdadeiras, mas elas lhes dizem
coisas verdadeiras para manter um vínculo.

A Entidade da Luz, da Unidade, não mantém vínculo, ela está na relação Una. 

Ela não está em uma relação, mesmo para um Guardião ou um Anjo Guardião.

***

Questão: é possível estar em contato com um Elohim ou isso faz parte da ilusão?

Não, é completamente possível ter um contato com um Elohim, do mesmo modo que é completamente
possível ter um contato com a Fonte. 

Eu diria mesmo que é muito mais fácil ter um contato com a Fonte ou com um Elohim do que com uma
Entidade da parte inferior astral dado que, hoje, as Entidades do baixo astral são muito mais dificilmente

contatáveis, digamos.

***

Questão: hoje, os reequilíbrios geobiológicos são também de competência da dualidade?



Isso depende do ponto de vista. 
No entanto, é necessário compreender que uma alma humana em encarnação que se encontra em um lugar

poluído corresponde a um princípio de ressonância e de atração. 

Como dizer… existe, no nível dos lugares, uma ressonância e uma atração como no nível das Consciências.

Assim, uma pessoa que tem uma falha geobiológica dentro de si ligada à mãe, vai encontrar-se em uma casa
necessariamente alterada. 

Assim, por conseguinte, pode ser completamente possível reequilibrar, como vocês dizem, a energia num
lugar, mas, no entanto, o que se torna a pessoa que tem sempre esta falha? 

Dessa maneira, eu não posso dizer que não seja necessário reequilibrar um lugar, eu não posso dizer que não
seja necessário tratar de tal doença, mas eu digo simplesmente que esta abordagem não os põe na Unidade e

os mantém na dualidade.

É evidente que, a partir do momento em que uma pessoa manifestar um desequilíbrio ou uma patologia
chamado de geobiológica, é que existe, nela, de maneira inicial, uma predisposição para encontrar-se neste

lugar e, em segundo lugar, uma outra predisposição que é para sofrer neste lugar.

Então, obviamente, vocês podem corrigir o lugar desta pessoa mas, no entanto, você não terão corrigido a
própria pessoa. 

Reequilibrar um lugar ou uma pessoa é, já, considerar que eles estejam doentes. 

Quando vocês mesmos estão na Unidade, como podem considerar que um lugar ou que uma pessoa esteja
doente? 

Se uma pessoa lhes pedir para intervir sobre ela ou sobre um lugar, assim, é que tem, em vocês, a ressonância
que permite este pedido. 

Estando o mais puro possível, ainda na vida dual, e se lhes pedirem uma ajuda, qualquer que seja, aliás, vocês
são chamados a ali responder, quer aquilo se refira a um membro da sua família fazendo um pedido

específico, quer esteja num papel de terapeuta. 
Obviamente, há não obrigação, mas o princípio de ressonância porque, se lhe pedirem uma ajuda, é que aquilo

corresponde necessariamente a algo que você pode empreender. 
O que não quer dizer que deve empreendê-lo, tudo depende do seu ponto de vista. 

No entanto, eu chamo sua atenção para o fato de que intervir sobre um princípio ligado a um desequilíbrio,
qualquer que seja, o afasta da sua Unidade. 

O princípio da Unidade é ação. 
A ação está ligada à sua irradiação e não a uma vontade qualquer, a partir do momento em que você estiver

vibrando suficientemente.

Tomem o exemplo de alguns seres que percorrem a sua Terra, hoje, e que vocês qualificam de Seres
Despertados ou Realizados, que têm uma certa notoriedade.

Imaginemos que esses Seres cheguem a um lugar que esteja poluído, vocês acreditam que a sua Vibração de
Consciência não seja superior à poluição existente no lugar, qualquer que seja esta poluição?

A Consciência humana, quando se desperta, está bem além de todas as poluições existentes. 
Assim, portanto, a correção de uma anomalia, qualquer que seja, passa necessariamente por um princípio de

causalidade e, portanto, por um princípio de dualidade.

Não quero dizer aí que nada seja preciso fazer, eu quero dizer com isso que é preciso se questionar no sentido
da intervenção que lhe é pedida e à qual você responde ou não.

Hoje, mais do que nunca, você está a caminho, se o desejar, para a Soberania.

Todos os modos de funcionamento que vocês conheceram até agora, vindos da lei de causa e efeito (ou ação
/reação, ou da dualidade, pouco importando os nomes que vocês derem), estão se dissolvendo, literalmente.

Seria ilusório acreditar que, vivendo em um lugar Santo, você iria se tornar Santo.
É ilusório crer que com uma alimentação saudável, você irá se tornar saudável.

É ilusório crer que pedindo pela Unidade, você irá se tornar Unitário.

***

Questão: na geobiologia, a relação entre filho e mãe se refere também à Mãe divina?

A casa é matéria, ela é mãe debaixo e não Mãe do alto.



***

Questão : em que Yod He Yahve participa da dualidade?

O que você chama de Yahvé, o que chamamos de Deus, é o princípio endeusado, Criador desta Dimensão,
chamado também de Arconte.

Yahvé é o Deus vingador, é também o Diabo, o separador e divisor, aquele que mantém a dualidade.

Ele os seduziu fazendo-os crer que, se vocês aderissem aos seus preceitos, vocês iriam encontrar a liberação
e a paz.

Isso não pode ser possível.

O conjunto da Humanidade foi submetido a isso, sem exceção.
O conhecimento que lhes é revelado, desde muito pouco tempo, referente à origem da Fonte e à diferença

essencial entre a Fonte Una e o endeusamento, é extremamente recente nas Consciências.

Isso não seria possível antes de concebê-lo e ainda menos de vivê-lo e de vibrá-lo.

Entretanto, em breve, durante o período que vocês vivem, que é a Revelação, tudo isso irá lhes aparecer cada
vez mais claramente. 
Não há justificação. 

Entretanto, a partir do momento em que você entrarem no Estado de Ser e em que vocês tiverem a
possibilidade de viver na Unidade algumas experiências, isso irá parecer como inegável e inexorável. 

Assim, alguns Seres que terminaram o seu caminho terrestre no final do século 20, chamaram sua atenção
sobre isso. 

Eles não pertenceram a movimentos denominados religiosos ou espirituais, ou a correntes filosóficas.
Bem ao contrário, eles foram pensadores livres, que viveram algumas experiências que os levaram a viver, sem

poder afirmar nesta época como a falsificação era total no seu mundo.

Hoje isso se descobre por um grande número de Seres humanos.

***

Questão: no entanto, alguns cantos hebraicos são muito vibrantes. Como é possível?

Não duvido que sejam vibrantes. 
A Vibração da Unidade, a Vibração da Luz Vibral nada tem a ver com a vibração mais elevada da dualidade.

Não estamos no mesmo registro, na mesma gama de frequências, para simplificar.

Em um caso, você é confinado nesse mundo.
No outro caso, você sai desse mundo.

Então, vocês querem manter este mundo ou querem sair?

Podemos completamente compreender e aceitar que um número importante de Seres humanos, como é o
caso de outros lugares atualmente, não queira absolutamente sair da sua prisão nem da sua gaiola porque se

sente bem; eles têm necessidade de ir para mais adiante na experiência.
Então, se grande bem lhes fizer, eles irão continuar.

Vocês não podem pretender encontrar a liberação, não podem pretender encontrar a Unidade, e manter a
dualidade. 

Deus é o mesmo complexo Vibratório que o Diabo. 

Isso pode parecer difícil admitir e integrar.
Isso faz parte do princípio de liberação. 

Quando você vibrar a Vibração Unitária da Luz, quando penetrar na Presença da Alegria, mesmo na sua
personalidade, ou então quando tiver a ocasião de viajar no corpo de Estado de Ser, dar-se-á conta da ilusão

deste mundo e juntar-se-á ao que disseram os maiores Sábios: que este mundo era ilusão.

Tudo o que é criado neste mundo participa da ilusão. 
Então, obviamente, não é necessário dizer isso a um artista que cria algo visível e tangível. 

Mas o visível e o tangível que tem, nesta Dimensão, é apenas um mundo de ilusão que é apenas o pálido
reflexo da Luz autêntica. 



Mas, uma vez mais, como sempre lhe dizemos, vocês são totalmente livres para permanecer na sua prisão, se
tal for o seu desejo. 

***

Questão: tudo o que aprendemos, em particular nas escolas esotéricas, de nada serve?

Aquilo serviu para fazer a sua própria experiência da ilusão e você participa disto desde milhares de anos.

Alguns de vocês percorreram o conjunto de ritos iniciáticos dos supostos liberadores que existem nesta
Humanidade e, no entanto, vocês continuam aí.

Assim como disse, a experiência e as experiências que efetuaram, as escolas iniciáticas que seguiram, as
viagens que fizeram, as manifestações que criaram, tinham apenas só um objetivo: prepará-los para viver o que

vivem agora.

Uma vez mais, não há que dizer “isto foi inútil”, não há que dizer “isto é um erro”.
Isto faz parte do que fizeram até agora. 

Mas podem continuar a jogar o jogo da ilusão, tanto tempo quando lhes agradar. 

***

Questão: por que os santos foram tomados nos combates?

Porque aquela era a época do combate. 
Naquele momento, não havia acesso possível à Unidade, mantendo a encarnação. 

Os que encontraram a Unidade, na sua vida, foram extraídos desta dualidade, foram arrebatados e saíram
desta Dimensão.

Assim há personagens históricos que eu já nomeei, assim foram os Imortais que criaram corpos, mas que não
puderam se manter nesta Dimensão mais do que uma dezena de anos. 

No entanto, foi necessário que certos Seres se sacrificassem e evoluíssem na Luz, manifestando ao mesmo
tempo a dualidade. 

Assim foi para aqueles que chamam de Santos.
Estando na Luz, e sendo obrigados a aderir a um princípio de dualidade, obviamente, eles combateram. 

Hoje, aquilo terminou. 
Não é necessário perder de vista que vocês estão no que chamamos de fim dos Tempos, no Apocalipse, que

não é um tempo linear, que não é um tempo habitual.

***

Questão: você disse que o que faz um artista também faz parte da ilusão, mas isso traz...

O que você não compreende, é que tudo participa da ilusão, sem exceção, nesta Dimensão.

É isso que devem compreender, integrar, digerir e esvaziar. 
Este mundo é uma ilusão, você é uma ilusão. 

Vocês devem cessar de crer no que vocês vivem. 
Vocês devem cessar de se crerem eternos.

Vocês estão em um mundo limitado. 
Vocês estão em uma ilusão que não deveria, talvez, jamais ter existido.

Não me cabe julgá-los ou pronunciar-me. 
No entanto, hoje, lhes é proposta uma saída desta ilusão. 

Não há nada a compreender, há que viver fora da gaiola ou permanecer na gaiola.

A gaiola é uma ilusão, você criou as suas próprias barreiras. 
Na sua prisão vocês podem criar, obviamente, a beleza, mas, no entanto, a beleza os faz sair da gaiola?

***

Questão: apesar de tudo, isso não contribui para a elevação?



Vocês podem elevar-se o quanto queiram, vocês irão permanecer prisioneiro nesta prisão. 
A prisão tem vários andares, mas não sairão da prisão.

Aí também, trata-se de uma ilusão que os fez crer que, elevando-se, sairiam da sua prisão.

O objetivo de qualquer Ser humano desta Terra (ou pelo menos dos que se interessam pela sua evolução,
assim como vocês nomeiam isso) tem bem por objetivo, parece-me, acabar com as reencarnações. 
Fizeram-nos acreditar, e vocês aderiram ao princípio, que bastava fazer o bem para sair da sua ilusão.

Bem, isso é estritamente falso.

************
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~ O CAMINHO DE RETORNO À UNIDADE ~

Eu sou RAM.
Recebam a minha Paz.

Recebam as minhas Bênçãos.
Irmãos e Irmãs, alguns de vocês já me conhecem.

Antes de prosseguir, eu tenho que explicar de novo uma das minhas funções em meio à Luz Vibral, quanto à
sua transformação.

Eu sou o Mestre do Ar.
Eu me sento à porta do Leste, em meio à Assembleia dos 24 Anciãos.

Alguns de vocês já sabem disso, eu estive encarnado entre vocês há pouco tempo.
Eu intervenho em relação direta com o Arcanjo ANAEL, enquanto relação do Ar com o Coração.

Eu lhes dei, há mais de um ano agora do seu tempo, um ensinamento Vibratório sobre o melhor modo de
despertar o seu Coração para a Dimensão Unitária, para a sua Vibração de Alegria.

Hoje, eu venho fornecer-lhes uma segunda etapa.
Esta etapa vai permitir-lhes conduzir a sua Consciência à passagem ao Coração Unitário, ao Coração da Alegria

e à Vibração, sobretudo, do Estado de Ser.
Muitos intervenientes, neste canal, falaram e demonstraram para vocês, Vibratoriamente, que o acesso ao

Estado de Ser ocorre pelo Coração e em nenhum outro lugar.
A etapa preliminar consiste em colocar a sua Consciência no nível do Coração: isso corresponde ao que eu

lhes dei há treze meses, chamado de 'Meditação direcionada para o Coração' (1).
Hoje, e desde algumas semanas, foi realizada uma etapa fundamental que é o ancoramento, em meio à sua

Coroa da cabeça, da Vibração das Chaves Metatrônicas.
A Coroa Radiante da cabeça deve, dentro de pouco tempo, realizar a fusão e a alquimia com a Coroa do

Coração.
Naquele momento, vocês terão total liberdade para ir à sua Eternidade e para ali permanecer, se tal for a sua

vontade.
A Vibração do Coração associada ao Ar é a primeira etapa.

Ela permite, no momento oportuno, para cada um de vocês, receber o Fogo do Amor.
O Fogo do Amor tem a sua porta de entrada na Coroa da cabeça e se materializa, em meio à sua Dimensão, no

Coração.
O Coração é assim então preparado, Vibratoriamente, para a Unidade e o Fogo do Amor.

Esse Fogo do Amor que, dentro de poucos dias, vai penetrar em meio à sua Dimensão, de maneira
permanente e não mais por impulsos, necessita em vocês de um ajustamento importante em meio à

Consciência do Coração que eu lhes revelei, mas também da colocação em Vibração das Chaves de Luz
Metatrônicas na cabeça de vocês.

A Vibração do Fogo do Amor, percebido em meio à Coroa Radiante da cabeça, deve descer e penetrar em
meio à Vibrância do seu Coração.

Vocês reingressam agora à etapa de que lhes falou ANAEL, chamada de Abandono à Luz.

*** 

Hoje, vocês vão viver, para aqueles que ainda não o vivenciaram e até a chegada efetiva da Vibração total do
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Arcanjo METATRON, a possibilidade de acender o Fogo, em meio à sua Unidade.
Acender o Fogo em meio à Unidade consiste em viver e em abrir o Estado de Ser na sua Dimensão.

O Arcanjo URIEL, o portador do novo Evangelho e da Consciência da Reversão, favorece isso.
Colocando-se em meio à Presença, depois de ter aberto a Vibração do Coração, na 'Meditação direcionada ao

Coração', esta Vibração da Presença vai permitir-lhes viver o Estado de Ser, penetrando sem dificuldade e
com plena consciência, a Vibração depois a Consciência deste estado multidimensional.

Esta etapa transcende, aí também, as diferentes etapas da Alegria e da sua manifestação.
O Fogo do Amor, vivenciado em meio à Unidade do Coração, permite o acesso ao Estado de Ser e também

ao que eu chamaria, se vocês desejarem, de Alegria da Presença.
Trata-se do que eu poderia qualificar (mas eu deixarei o Arcanjo MIGUEL explicar a vocês mais longamente) de

Núpcias Unitárias.
A vivência do Fogo do Amor e das Núpcias Unitárias irá desencadear, em meio à sua densidade e em meio ao
desenrolar da sua Vida, reajustes intensos quanto ao que vocês são e ao que vocês fazem nesta densidade.
Ser-lhes-á preciso então ir no sentido do movimento, no sentido do Coração e no sentido do Fogo do Amor.

Uma nova força acompanha esta Verdade, um impulso forte poderá nascer, centrar-se e se tornar realidade em
meio à sua Vida, a fim de permitir-lhes trabalhar, cada vez mais, com a sua Dimensão estelar e, então, no

sentido da sua Essência.
Esse trabalho ocorre na Vibração Unitária, na Vibração Unificada.

O aprendizado poderá, às vezes, lhes parecer rápido, ou mesmo instantâneo.
Isso irá significar que interiormente as coisas, os acontecimentos, tornar-se-ão cada vez mais evidentes e

simples. 
Independentemente da complexidade exterior, associada às suas manifestações exteriores da vida em meio a
esta densidade, às suas próprias funções nesta densidade, o despertar do Fogo do Amor e da sua Dimensão

estelar firma a entrada em um processo importante para a humanidade.
Vocês devem, abandonando-se, deixar-se levar e dirigir pela Inteligência da Luz.

Vocês irão se lembrar de que penetrando nesta esfera e nesta Vibração da Consciência, vocês terão prazer
em ali emergir, imergir, deixar-se penetrar pela Vibração do Fogo.

O Ar, estabelecido de maneira prévia pela Unidade em meio ao Coração, irá permitir a esse Fogo do Amor
irradiar a totalidade dos seus corpos físicos e sutis, permitindo assim a elevação Vibratória e permitindo

também, quando chegar a hora, a translação Dimensional.

*** 

Vocês entram, agora, na preparação final da sua transformação e da sua partida em meio à Unidade e à
Verdade.

Evidentemente, a preparação de cada um é diferente, mas vocês devem ir no sentido da correnteza, evitando
situações que bloqueiam ou freiam o acesso ao seu Estado de Ser.

Vocês ali serão ajudados, não pelo mental, mas pela Vibração, cada vez mais.
Frente aos seres, frente às situações, frente ao próprio desenrolar da sua Vida, a escolha irá se impor sozinha

porque haverá o que vai, o que os fará ir, no sentido do alívio e do desenvolvimento do Fogo do Amor
Vibratório e, por outro lado, haverá circunstâncias que irão acarretar uma densificação, uma carga, um

afastamento do Fogo do Amor.
Vocês terão assim, em vocês, o marcador da Verdade, por intermédio da Vibração.

Não se esqueçam, como eu lhes disse, de que o impulso da Luz não será mais singular, mas isso irá se tornar
permanente, dentro de muito poucos dias, em meio à sua densidade.

Vocês devem viver segundo uma linha de menor resistência, em vocês, e ao redor de vocês.
A vida inteira, a sua vida, tornar-se-á o sinal desta Unidade mesmo se, no exterior de vocês, isso pode parecer

o inverso.
Pelos fenômenos de resistência, vocês poderão observar a ausência da Unidade e a ausência da aceitação do

Fogo do Amor, por meio de um fogo da personalidade que é o oposto do Fogo do Amor.
Esse fogo da personalidade é aquele que queima e aquele que destrói fisicamente.

Neste espaço de resistência, vocês poderão observar, exteriormente a vocês, coisas por vezes muito densas
e muito pesadas.

Compreendam bem que elas não lhes pertencem.
A única coisa que irá pertencer a vocês é a Vibração do seu Ser, a Vibração que vocês irão viver em meio à

personalidade, levando à concordância e ao ajustamento da Vibração do Estado de Ser em meio à
personalidade.

Alguns de vocês irão descobrir que podem viajar neste corpo de Estado de Ser, outros, ainda não, mas
entretanto, todos vocês, nesta Dimensão, que estão engajados nesse caminho de retorno à Unidade, terão

então a oportunidade de se beneficiar deste afluxo permanente da Luz Vibral.
Ao se acolher e ao se abandonar à Vibração da Luz, ao Fogo do Amor, em meio ao seu corpo da Unidade, em
meio ao Coração, vocês irão expandir consideravelmente os seus campos de Irradiação e os seus campos de

Alegria.



A noção de Presença irá assumir para vocês um novo sentido, um sentido principal, em meio a esta Dimensão
da Presença ao Si, da Presença ao Ser, havendo apenas a Vibração da Luz, não havendo mais desejos
levados ao exterior, mas simplesmente um estado de Ser que se densifica em vocês e que fornece uma

leveza.
Esta densificação da Vibração da Luz em meio às suas estruturas contribui para a transmutação final,

permitindo, quando chegar a hora, a sua translação dimensional que irá levá-los ali onde vocês devem ir, por
ressonância e atração, para conectar a sua Semente de Estrela.

*** 

Vocês são levados a encontrar a Paz e a gerar a Paz.
Vocês são levados a se estabelecer em meio à Luz, em meio à Verdade.

Isso está agora a caminho para vocês.
 O Fogo do Amor poderá também ilustrar-se no nível, não do homem, mas no próprio nível dos acontecimentos

ou do cosmos ou da Terra, por manifestações elementares exacerbadas.
A Terra também vive a sua liberação.

Assim como nós, do nosso espaço, liberamos o seu Céu, esta liberação continua e penetra agora na esfera da
Terra e das Consciências que ali estão.

O seu objetivo, ou se vocês preferirem, o seu dever, ou se vocês preferirem, a sua função, é acolher, em meio
ao seu Coração, esta Vibração do Fogo do Amor, deixá-la trabalhar, pois ela sabe pertinentemente o que é

bom para o seu Estado de Ser.
Tanto em meio às mudanças, às transmutações ou aos ajustamentos necessários que deverão ocorrer, a

Vibração do Amor detém a Verdade, para vocês e em vocês.
Vocês não têm que se interessar pelo que resiste: o que resiste pertence à personalidade, ao mental.

De nada serve combater isso.
É muito mais interessante e favorável acolher esta Vibração, deixar, em vocês, o Fogo do Amor purificar o que
deve sê-lo, sem esforço pela vontade, sem técnica, simplesmente dizendo “sim” à Luz, à Vibração e ao Fogo

do Amor.
Não há outra coisa a realizar, previamente, senão estarem alinhados e centrados em meio ao seu peito.

O Fogo do Amor que irá penetrar, como uma Vibração intensa e rápida, pelo topo da sua cabeça, dirigir-se-á
espontaneamente para o Coração.

Se vocês mesmos tiverem preparado o seu Templo Interior pela Vibração do Coração, vocês irão descobrir,
em meio a esta Vibração, ainda uma vez, a Alegria da Presença.

Vocês irão constatar com facilidade que imergir-se em meio a esta Presença é o seu objetivo e o seu destino.
Pouco a pouco, o desenvolvimento desta Vibração, em vocês e ao redor de vocês, irá mudar de maneira

radical as próprias condições da vida de vocês nesta densidade.
Não haverá mais que querer, não haverá mais que decidir porque os fenômenos de sincronia e de fluidez irão

se estabelecer cada vez mais facilmente na vida de vocês.
A Alegria da Presença é isso.

O Fogo do Amor é isso.
As coisas, as pessoas, os acontecimentos, as circunstâncias, arranjam-se, espontaneamente.

Isso poderá ter, até mesmo, um lado mágico, mas isso não é nada, será a sua natureza e será natural.
A dimensão que se abre a vocês, no Fogo do Amor, irá lhes permitir experimentar níveis de Alegria e de

Presença que nenhum de vocês pôde experimentar, que alguns Seres experimentaram no final da sua vida ou
durante um processo místico específico que foi chamado de elevação ao Céu, como foi o caso,

historicamente, para Enoque, para Elias, para CRISTO, para os Imortais.
Vocês penetram agora, sem dificuldade, nas esferas do Sagrado, no seu sentido mais puro.

Vocês não têm que combater.
Vocês terão apenas que aquiescer a esta Vibração da Luz, a este Fogo do Amor.

As condições do aparecimento desta Luz Vibral em meio à sua densidade ser-lhes-ão desenvolvidas, de
maneira mais precisa, pelo próprio Arcanjo MIGUEL.

Quanto a mim, eu tinha que lhes dar a receita, e esta receita é muito simples, ela é o acolhimento e
o abandono.

Ela consiste em deixar trabalhar a Coroa Radiante da cabeça a fim de descê-la em meio à Coroa Unitária do
Coração.

As primícias da alquimia entre essas duas Coroas serão as primícias da ativação das Sete últimas Chaves
Metatrônicas em vocês.

Ao se imergir em meio a esta Vibração, vocês ali irão tirar a força, a Luz, para desempenhar a sua vida exterior.
No momento em que esta vida exterior não puder mais nutri-los de forma alguma, vocês irão encontrar, no

interior, este alimento.
Isso é desejado.

Essa Reversão do exterior para o interior é uma Reversão essencial.



Compreender, apreender e viver que o que os alimenta, o que os sustenta e o que os põe na Alegria, não
poderá mais estar no exterior, mas realmente poderá vir do Ser interior, do seu Estado de Ser e do Fogo do

Amor.
Irmãos e Irmãs, se vocês tiverem, em relação a isso e somente em relação a isso, interrogações às quais eu

posso dar uma resposta, então, eu lhes peço, façam essas perguntas. 

***

Pergunta: quando não sentimos os pontos do coração, tais como você deu, como saber se estamos
realmente na Vibração do Coração?

Vocês não podem estar ali se vocês não sentirem isso.
A Vibração é uma realidade percebida, ela não é imaginação.

Entretanto, esta Vibração do Coração irá se ativar muito facilmente a partir do momento em que o impulso da
Luz Vibral se tornar permanente sobre a Terra.

Estar no Coração não é uma invenção da imaginação, não é um pensamento, mas é uma realidade Vibral,
percebida e sentida em meio ao Coração e não na cabeça.

O que é percebido na cabeça, e não no mental, é a Vibração correspondente à ativação do Espírito Santo,
manifestando-se por pressões ao nível dos chakras superiores, e será transformada pela Vibração do Fogo do

Amor, por uma Vibração muito mais rápida e significativa, manifestada no nível da cabeça.
Existe uma ressonância e uma colocação em sintonia entre a Vibração da cabeça e a Vibração do Coração.

Dessa maneira, não sentir, hoje, a Vibração do Coração, significa não estar no Coração ou ali estar
simplesmente na ideia ou no mental, o que é profundamente diferente.

Mas vocês não têm nem que desesperar, nem que ficar preocupados: os Seres tendo ancorado a Luz em meio
a esta Dimensão são hoje em grande número.

No momento do impulso da Luz, que irá se tornar permanente a partir de 17 de novembro, vocês irão constatar
que terão muito mais facilidade de estabelecer, espontaneamente, pela meditação do Coração, a Vibração do

Coração.
A Vibração do Coração, ainda uma vez, não é uma ideia ou um conceito, é uma Vibração real, percebida em

meio ao corpo de carne, no nível do Coração.

***

Pergunta: por que, praticando a meditação direcionada para o coração, a consciência às vezes "se
desprende"?

Irmãos, isso pode corresponder simplesmente a um Coração atravancado: o Templo Interior não está
suficientemente pacificado e purificado.

Entretanto, as etapas preparatórias são importantes.
As diferentes etapas das Núpcias Celestes, e a terceira etapa das Sete Etapas (Núpcias Unitárias), irão permitir

um novo contingente, como disse o Arcanjo MIGUEL, para uma nova onda, a fim de viver isso.
Preparem-se, pacifiquem-se, alinhem-se, e vocês irão vivê-lo.

***

Pergunta: quando sentimos a Alegria interior, sem sentir os diferentes pontos de Vibração, ainda
estamos na Vibração do coração?

Não é questão de sentir os pontos de Vibração que eu lhes dei.
É questão de colocar a Consciência nisso e de sentir o Coração.

O Coração é um Fogo, o Coração é Vibração, não os seis pontos e o conjunto do peito.
A Alegria pode se manifestar por intervalos.

Isso firma as primícias da ignição à sua dimensão Unitária.
Gradualmente e à medida que a Alegria se tornar cada vez mais presente e potente, ela será concomitante à

Vibração do Coração.
A maior dificuldade da humanidade a caminho da Unidade, hoje, é que a Consciência ainda não está

estabilizada em meio ao Coração.
Na maioria das vezes, os Seres no processo percebem a Vibração no nível da cabeça: a Vibração do Espírito

Santo, a Vibração d’A FONTE, a Vibração das Chaves Metatrônicas.



Elas trabalham em vocês, elas dão percepções, específicas, vibratórias, no nível da Coroa da cabeça.
Mas o mais importante, agora, é vibrar em meio ao Coração.

A chave está no Coração e não na Vibração da cabeça, mesmo isso passando pela cabeça, por enquanto, por
razões fisiológicas e energéticas.

***

Pergunta: tudo isso visa nos fazer reconectar com a Consciência da primeira humanidade sobre a
Terra?

Absolutamente não.
O objetivo é fazê-los reencontrar a sua Dimensão de Semente de Estrela.

Todos vocês vieram, em momentos diversos, em meio a esta Humanidade, aprisionados ou voluntariamente.
Hoje, o que vocês têm que encontrar é anterior a isso.
A sua Semente de Estrela é anterior a esta Dimensão.

A sua Semente de Estrela, o que foi chamado de Ascensão, não é, propriamente falando, uma evolução, mas é
o retorno à Fonte, à sua Fonte.

Não é então questão de dados históricos, não é questão do nível de recordação ou levando de novo a alguma
coisa, mas, sim, da descoberta total do que vocês são, de uma maneira ou de outra, antes de terem participado

deste plano.
Vocês irão descobrir o sentido do que vocês são e o porquê vocês participaram, de uma maneira ou de outra,

deste plano.
Trata-se de uma reconexão com a Eternidade e não com a história.

***

Pergunta: a nossa Fonte é o que alguns chamam de mônada?

Isso ainda são apenas palavras.
Qual a representação que vocês têm da palavra mônada?

Nós voluntariamente inventamos novas palavras a fim de que vocês não possam ali levar referências anteriores
ou históricas.

As palavras Reliance, Radiance, Êtreté, afastam-nos de qualquer referência e de qualquer associação a
concepções ou definições.

***

Pergunta: em relação à Vibração do coração, há uma maneira específica de se preparar para esta
próxima etapa ou para as próximas?

Elas são sempre as mesmas, não há novas regras: alinhamento, beber muita água, comer menos do que o
habitual, evitar o que for contrário, o que for resistência, ir no sentido da simplicidade, da Unidade, do

acolhimento, predisposição ao abandono e ao acolhimento e deixar agir.

***

Pergunta: isso significa ou isso supõe que, de fato, é preciso desaprender tudo?

Desaprender, essa palavra ainda requer uma vontade.
Estar no Ser requer, já no nível do instante e mesmo da personalidade, Ser.

Colocar a personalidade em repouso poderia ser chamado, eventualmente, de meditação, de Vibração, o
termo mais correto.

***

Pergunta: quando, durante a nossa vida encarnada de 3ª Dimensão, somos submetidos a



constrangimentos ou a contrariedades, como ter acesso, apesar de tudo, ao Fogo do Amor?

É preciso bem compreender que as contrariedades ou os constrangimentos que se manifestam em meio à sua
Dimensão, como vocês dizem, são apenas os resultados da sua ausência de Unidade anterior.

Querer ali responder é feito para fazê-los recair em meio à dualidade e à matéria e para manter, de maneira
infinita, o fogo da dualidade e do atrito que vocês chamam de constrangimento e contrariedade.

Empenhem-se para estar no Fogo do Amor e vocês irão se aperceber de que os constrangimentos e as
contrariedades não existem mais.

Não se trata de negá-los, não se trata de não vê-los, mas se trata, isso também, de transmutá-los.
Deste modo, um acontecimento chamado de contrariedade manifesta-se a vocês como o princípio de atração

e de ressonância que é de vocês, não é aquele da Unidade.
Ao penetrar sem dificuldade, etapa por etapa, em meio à sua Unidade, vocês irão se aperceber de que o

princípio de ressonância e de atração irá trazer e levar a vocês os eventos, as coisas, as pessoas, que não
estão mais segundo esse princípio da dualidade, mas, muito mais, em relação com a Unidade que se

manifesta em vocês.
Enquanto se expressarem, de maneira ruidosa, no seu ambiente, as manifestações do tipo dual ou de atrito

(que isso seja através de pessoas, através de acontecimentos, através de objetos, até mesmo) isso significa
unicamente a distância que lhes resta a percorrer para estar na Unidade.

Mas esta distância é apenas um ponto de vista, não é uma evolução ou um trabalho.
É uma atitude interior.

Dessa maneira, então, as contrariedades que chegam a vocês são apenas a expressão da sua própria
dualidade.

***

Pergunta: a primeira etapa foi em 17 de outubro. Mas, você falou da terceira etapa como sendo a de
17 de novembro.

Perfeitamente, vocês saltaram uma etapa porque o tempo começou, ele se acelerou, do nosso ponto de vista.
Há então, realmente, a partir de 17 de novembro, a integração da segunda e da terceira etapa, e, portanto, ao

mesmo tempo (ndt: ver as Sete Etapas (Núpcias Unitárias) nas intervenções do Arcanjo MIGUEL (2)).

***

Pergunta: se nós fizermos duas etapas ao mesmo tempo, o período das Sete Etapas permanece o
mesmo?

Sim, o que irá significar que, durante os dois meses (as duas supostas etapas de 17 de novembro e de 17 de
dezembro) vocês passaram por duas etapas ao mesmo tempo.

***

Pergunta: a sequência permanecerá idêntica, depois disso?

Perfeitamente.
Simplesmente, vocês permanecem dois meses na mesma etapa.

***

Pergunta: é preciso se afastar do que é contrário para permanecer na Vibração do coração?

Quem diz se afastar, diz reação e, então, movimento e, então, ação em meio a esta densidade.
Vocês devem privilegiar a Vibração a fim de que a própria Vibração solucione o problema.

Existe, nesse nível, aí também, um aprendizado da ação da Vibração em meio aos seus constrangimentos e às
suas contrariedades.

Substituir o fogo do atrito e da personalidade pelo Fogo do Amor não é uma vontade pessoal, mas uma
aquiescência.

É preciso então, para alguns de vocês, serem pacientes no estabelecimento desta Verdade da Unidade.



Para alguns, isso ocorre instantaneamente.
Para outros, isso é um aprendizado.

Vocês têm um certo tempo, meses, etapas, para realizar isso.
Entretanto, vocês devem compreender ou, de preferência, apreender-se da nuance.

Se vocês aquiescerem à Vibração do Fogo do Amor, vocês irão constatar que o fogo da personalidade, ligado
ao que vocês chamam de constrangimentos, irá se afastar espontaneamente fazendo atuar o princípio de

atração e de ressonância.
Substituir a ação / reação pela ação da Graça é uma Verdade, isso não é uma ilusão ou um desvio dos

problemas existentes.
Isso corresponde realmente a uma transcendência dos problemas existentes em meio à vida de vocês.

***

Pergunta: como substituir a ação / reação pela ação da Graça?

Pela Vibração da Unidade do Coração.
Isso não é um ato consciente mental, é um ato da Consciência em meio ao Coração, mudando de ponto de

vista, abandonando também os modos duais de funcionamento.
Isso é realizado abandonando-se si mesmo à Graça da Luz e da Verdade.

Abandonar-se ao Fogo do Amor faz desaparecer o fogo da personalidade, as resistências, as tensões, as
oposições e as doenças.

***

Pergunta: o que justificou essas duas etapas serem passadas ao mesmo tempo?

Isso corresponde ao seu nível de resposta, enquanto individualidade Humana em meio a esta densidade, da
sua capacidade para Vibrar.

Uma série de bloqueios, inerentes às suas estruturas fisiológicas, ocorreu, como vocês sabem.
Hoje, efetivamente, vocês podem subir esta escada mais depressa.

Eu diria até mesmo que nós preferíamos que vocês tomassem o elevador.

***

Pergunta: por qual razão vocês iriam preferir isso?

O confronto do Fogo do Amor e do fogo da personalidade, não mais em meio aos sistemas individuais, mas
em meio mesmo às forças presentes no nível da Terra, ativa uma série de processos de desconstrução

podendo, por vezes, alterar algumas estruturas individuais.
Entretanto, assim como nós não somos mestres do tempo, vocês não são mestres deste tempo que é uma

ilusão.
Ele evolui em função do princípio de ação / reação, como vocês sabem.

Ele ainda não é Unitário, mesmo estando em via de unificação.

***

Pergunta: isso significa que o tempo dado para subir esses degraus permanece “imutável” em
relação ao nosso próprio tempo?

Exatamente.
Existe uma série de referências.

Essas referências são por vezes limites, relacionados com o relógio do Céu.
Eles são imutáveis.

Entretanto, em meio a este limite, o tempo é elástico.
Esses limites não podem alterar o espaço e o tempo, então, as coordenadas.

No entanto, entre dois limites, tudo é possível.



***

Pergunta: é devido a esses limites serem referências astronômicas?

Foi exatamente o que eu disse.

***

Pergunta: os dados astronômicos foram alterados pelo desdobramento do espaço / tempo?

Eles novamente se adaptam a isso.

***

Pergunta: isso significa que haveria uma forma de referência absoluta do tempo?

Sim.
Eu iria denominá-lo “o tempo fora do tempo”.

Isso não pode ser explicado através das palavras.
Por isso, é preciso apreender e viver o Estado de Ser, para compreender a Essência e os sentidos disso.

***

Irmãos e Irmãs, se vocês desejarem, será tempo agora, como é do meu costume (e de maneira um pouco
particular, pois o Arcanjo URIEL vai se juntar a mim), de viver esta partilha que nós tivemos através da Vibração

e da Luz.
Eu lhes dou, quanto a mim, mais uma vez, a minha Paz e a minha Bênção.

Nós iremos acolher, agora, no silêncio, na Vibração e na Luz, o Fogo do Amor.
  

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

NDT: "Portanto, é desejável, especialmente, reler (como sempre) as Núpcias Celestes. Porque elas são
portadoras da mesma Vibração de 3 anos, 4 anos atrás, é a mesma coisa." OMRAAM (Aïvanhov)

(12.05.2012)
“Se você quiser se beneficiar do aspecto Vibratório, o mais simples e mais direto, eu apenas posso

convidá-lo a ler, em voz alta, as Núpcias Celestes do Arcanjo MIGUEL porque, mesmo elas tendo ocorrido
em um tempo específico (de abril a julho de 2009), a atividade Vibratória sempre está aí. Portanto, se você

ler as Núpcias Celestes, em voz alta, se você escutá-las (porque elas eram, também, capazes de se
escutar, eu creio, pelos seus meios tecnológicos modernos - ÁUDIOS), você vai se beneficiar da Vibração.

Tudo o que nós lhes dissemos e as Vibrações que levamos até vocês (que isso seja pelas doze Etapas das
Núpcias Celestes, pelas 7 Etapas (Núpcias Unitárias), pelos encontros de MARIA e pelos encontros de

MIGUEL) são meios, se vocês quiserem, de fazê-los tomar consciência do que vocês São, não no que é
denominado efêmero (que é a vida quando estamos sobre a Terra), mas na Eternidade.” OMRAAM

(Aïvanhov) (24.11.2012)

'Núpcias Celestes':
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de...

***

1 - 'Meditação Direcionada para o Coração' [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-so...

*
2 - 'As Sete Etapas':

http://api.ning.com/files/bdG71GPfFwGGRsVD9jptSS276F4Cjrr55eXDRSdxH-FqfvIY54hODQR9ZoxJi0ixZ4QfyMDUdFXx5p-7ItQr3h1h59vwAMDi/090709111edfde.gif
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articleef56.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-4_novembre_2009-articleef56.pdf
04 de novembro de 2009

***

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

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

http://autresdimensions.info/articleef56.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/RAM-4_novembre_2009-articleef56.pdf


DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Meus caros irmãos e irmãs em encarnação, meu nome era e permanece, como sou: Sri Aurobindo. 
Esse nome era o da minha última encarnação. 
Eu sou aquele que descreveu a chegada da Luz. 
Descrevi, em minha vida, um certo número de meios que permitem, por uma forma de yoga particular, aproximar-se
desta Verdade.

Eu fui João, o Profeta. Hoje, volto entre vocês, não para falar do livro «doce à boca mas amargo ao ventre», mas para
dar-lhes um certo número de informações.

De início, tenho a revelar, assim como o fez Mestre Ram, que faço parte do que vocês chamam os 24 Lipikas
cármicos. Eu sento à porta do Norte.

Estou ligado à Água, à água do batismo, à água purificadora.

Volto a fim de me expressar entre vocês e completar o que disse o venerável Mestre Ram quanto à irrupção do
supramental em sua Dimensão e cujos efeitos se fazem já sentir nesta Vibração que os fecharam nessa dualidade e
os privaram de sua liberdade essencial. 

O supramental está doravante próximo da Terra e de sua Consciência. 
A ação de Miguel e a ação do Conclave permitiu dissolver, quase totalmente, a franja de interferências que
mantinham a ilusão na qual vocês estão.

A Assembléia dos 24 Sábios contam com o conjunto da Humanidade para elevar ainda mais o nível Vibratório da
Terra.

A única maneira de realizá-lo é entrar em Unidade, assim como lhes disse o Mestre Ram. 
O mais duro para vocês, Seres Humanos nesta encarnação, será não reagir às convulsões do que resta da Sombra,
nesta Humanidade. Entretanto, isto é capital.

Isto não é uma recusa. Isto não é uma fuga, mas, bem ao contrário, uma afirmação e um desenvolvimento de sua
Unidade, que lhes é solicitado.

É-lhes solicitado urgentemente para não jogar o jogo da Sombra, não entrar na reação primária, ou mesmo reflexiva,
com relação a essas etapas que vão desenrolar diante de vocês alguns cenários de convulsão final de forças
chamadas da Sombra.

Vocês têm que reafirmar cada vez mais a Luz.

Vocês têm que manifestá-la e irradiá-la em sua personalidade, tocando o que Mestre Ram chamou de Estado de Ser

Em minha vida, obviamente, e assim como a maior parte daqueles que vocês chamam místicos nas diferentes
tradições manifestaram, vocês não podem participar desse mundo de ilusão e participar da Verdade. 

Hoje, mais que nunca, compete-lhes desenvolver a certeza interior, a fé interior e sobretudo a Vibração interior de seu
ser.

A chave da ascensão do sistema planetário e do sistema solar, em sua totalidade, a chave da dissolução definitiva da
ilusão, não se encontra senão aí.

Obviamente, será delicado, para alguns de vocês, não entrar em reação ao que lhes parece, à primeira vista, um
confisco de forças de dependência sobre a Humanidade.

É-lhes preciso, aí, demonstrar uma confiança nesta Luz. 
Se vocês se voltam para seu ser interior, vocês a perceberão e a viverão.

Entretanto, e como isso foi repetido inúmeras vezes, compete-lhes realizar esse primeiro passo e esse primeiro
movimento. O resto aparecerá em seguida como muito mais fácil.

Compreendam bem também que vocês não podem provocar ninguém a segui-los, sobretudo não por palavras,

SRI AUROBINDO - 04 de novembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


sobretudo não por constrangimentos. 
Somente seu estado interior de Vibração poderá eventualmente provocar. 
Mas não se esqueçam jamais que a Luz autêntica não pode forçar ninguém.

Nesta dimensão, vocês estão presos pelo que chamam livre arbítrio. 
O livre arbítrio faz com que vocês interfiram sobre o livre arbítrio de uma outra pessoa, vocês se entregam à
ação/reação e se afastam da Unidade e da ação de Graça, assim como lhes foi dito.

Vocês devem desenvolver, de diferentes modos, e o fazem aqui, diferentes modos de subida Vibratória. 
Progressivamente e à medida em que vocês perceberem esta subida Vibratória, vocês se tornarão capazes de tocar e
penetrar as esferas supramentais antes que elas não se derramem inteiramente sobre a Terra.

Foi-lhes anunciado que, dentro de muito poucos dias, vocês serão submetidos, de maneira importante, a radiações
novas para vocês e que se tornarão permanentes. Tornar-se-á então muito fácil debruçarem-se, literalmente, a esses
fluxos energéticos vindos da Consciência da Fonte e outras.

Ao se conectarem a essas novas vibrações, a essas novas partículas que penetram nosso sistema Solar, vamos
realizar, vocês, individualmente, e nós todos, juntos, a reconexão total do Sol com a Terra e da Terra com a
verdadeira Luz.

A franja de interferências, assimilada, em sua linguagem, ao que chamam de magnetosfera, está se desmoronando.

Obviamente, inúmeros cientistas dirão que é dramático. Nós respondemos que, de onde estamos, é uma
oportunidade de escapar finalmente desta ilusão e de reencontrar totalmente a sua conexão com o que vocês são, a
sua dimensão de Estado de Ser, mesmo nesta Dimensão.

Vamos realizar isso juntos. 
Utilizem as ferramentas que lhe pareçam boas. 
Vocês têm as Chaves Metatrônicas. 
Vocês têm suas meditações habituais, aquelas que lhes são úteis mas devo dar um certo número de elementos
importantes sobre a maneira de conduzir suas Vibrações a fim de acolher e de abandonarem-se totalmente a essas
novas partículas que os penetram agora.

O importante (e espero que tenham vivido e que inúmeros seres humanos comecem a viver) é perceber o que
chamaria de Presença.

A Presença os coloca na Alegria. 
Então, se querem, vamos tentar dar-lhes alguns elementos importantes para permitir-lhes alinharem-se, ao mais exato
e próximo possível, dessas partículas e desta Luz que vem para vocês, de ir encontrá-la além dos buracos da franja
de interferências, a fim de religá-los e reunificá-los.

Inúmeras técnicas foram dadas, nas diferentes yogas e nas diferentes técnicas, mesmo, meditativas, contemplativas e
outras, existentes nas diferentes tradições. Entretanto, existem regras importantes hoje.

Vocês devem ir para o que é simples. 
O que é simples é o que para vocês não coloca dificuldade para realizar, primeiro elemento.

Segunda regra: é preciso, a partir do momento em que você tenha escolhido seu modo de se alinhar, realizar o
silêncio.

Esse silêncio é, antes de tudo, um silêncio mental e, ao mesmo tempo, um silêncio visual. 
Vocês devem penetrar na Vibração sem manifestar qualquer visão colorida ou associando formas agradáveis a olhar.

Vocês devem, portanto, sair da forma, porque a forma que vocês percebem com seu cérebro é uma forma limitada,
que é construída por seu cérebro e que está em relação com esse mundo de ilusão.

Cruzar a franja de interferências e reencontrar a Unidade consiste portanto em suprimir toda informação vinda de uma
forma ou de uma cor, porque as cores que aparecem, num primeiro tempo, são cores existentes nesta Dimensão e
vão então travá-los na expansão de sua Consciência.

Então, uma vez que vocês tenham determinado sua técnica, é preciso caçar as imagens ou as percepções visuais
que chegam por trás de seus olhos fechados.

A terceira coisa é brincar, obviamente, sobre a qualidade de sua respiração. 
Eu não voltarei nas técnicas dadas nas yogas (como a respiração alternada, no pranayama, por exemplo) mas
insistiria particularmente na noção da calma respiratória. Isso é realizado colocando sua Consciência, nos primeiros
instantes de alinhamento, sobre a regularidade de sua respiração. 
Sua respiração não deve ultrapassar sobre a expiração ou a inspiração. 
Ela deve ser estável. 
Deve se fazer, de início, de maneira ventral e, em seguida, de maneira superficial. 
As imagens serão caçadas. 



Sua consciência colocar-se-á sobre a Vibração percebida em primeiro lugar, e, de maneira geral, para quase a
totalidade de seres humanos, atualmente, ao nível da cabeça. Mas o objetivo não é a cabeça, o objetivo é o Coração.

Uma vez que a vibração esteja instalada na Coroa da cabeça, para alguns, isso poderá ser o que vocês chamam ajna
chacra, para outros sahasrarah chacra, mas pouco importa, a vibração deve ser percebida ao nível da cabeça.

As imagens ou as cores que aparecem de maneira simultânea, mesmo as mais belas, correspondentes a seu próprio
terceiro olho, devem ser caçadas por sua própria Consciência. 
Somente deve permanecer e persistir em sua respiração, em seus olhos fechados: a Vibração. 
Colocando toda sua atenção e sua Consciência sobre a Vibração, e não mais sobre a respiração, acontecerá um
fenômeno de ampliação da Vibração mas também aceleração da Vibração.

Isso tomará alguns instantes e somente uma vez que a Vibração seja instalada, na frente de sua cabeça ou no
conjunto de sua cabeça, vocês colocarão atenção ao que acontece ao nível dos sons. 

Frequentemente seus ouvidos perceberão sons chamados nada ou canto da alma e, mesmo esse som, qualquer que
seja a tonalidade, deve ser apagado. 
Ele fica cada vez mais agudo, sendo como um som eletrônico extremamente agudo, ouvido em uma ou nas duas
orelhas. 
Esse som, quando vocês colocam ali sua Consciência, vai se reforçar. 
É necessário passar além. 
Ao final de um certo tempo, a Vibração de sua cabeça vai começar a descer. 
O som modificar-se-á ou parará e, nesse momento, vocês poderão colocar sua Consciência no Coração.

Se o Coração não percebeu, naquele momento, ou se a Vibração não invade o Coração, vocês poderão se ajudar da
meditação sobre o Coração do Mestre Ram.

A partir do momento em que a Vibração se aproximar de seu Coração, vocês começarão a vibrar sobre a Unidade e
sobre a Vibração da Alegria e da Presença.

Realizando esse trabalho, vocês realizarão o trabalho mais importante que é possível realizar nesta Terra, para vocês
e para o conjunto da Humanidade. Assim, nós os enganjamos a aproveitarem horários específicos comunicados pelo
Conclave e, em particular, por Miguel.

Dentro de pouco tempo uma Vibração nova será associada. 
Ela corresponde a uma outra gama Vibratória de irradiação da Fonte. 
Esta Vibração os ajudará a se estabilizarem no Coração e a vibrar no Coração.

Vocês constatarão muito rapidamente (se realizam este exercício duas vezes por dia e não necessariamente nos
horários indicados pelo Arcanjo Miguel, que dará outras regras a partir de 17 de novembro. 
Entretanto, compete-lhes realizar isso no momento em que têm a calma pela manhã, em seu despertar, à noite, ao
deitar), que esse trabalho procurará, mesmo fora do espaço da Radiação, da Presença e de Uriel, um sentimento
novo em vocês: sentimento de Unidade e de Alegria onde as coisas se desenrolam, mesmo da vida exterior, de
maneira muito mais simples, muito mais fluida mas também com muito mais lucidez.

Realizando isso, vocês tornar-se-ão realmente o que Miguel chamou os Transmissores da Luz. 
Vocês não têm nada mais a fazer, nada a sonhar, nada a desejar, apenas instalarem-se na Vibração do Coração. 
O resto produzir-se-á, assim como foi dito e repetido, pela Intelilgência da Luz, ela mesma.

Obviamente, durante o período que vocês viverão, um certo número de eventos exteriores vão tentar provocá-los
numa espiral de reações, de oposições, de confrontações, de guerra.
Vocês não ajudarão a ninguém retornando nesta espiral.

A melhor maneira de ajudar o conjunto da Humanidade, a melhor maneira de servir, é estar nesse estado de Vibração
Unitária. 
Façam a experiência e vocês compreenderão muito rápido o sentido de minhas palavras e o sentido de minha
intervenção de hoje e o sentido do que eu sou e do que fui e do que lhes transmiti, no serviço da Fonte e sobretudo
no Servido do Mestre da Luz. 

Servir a Luz consiste em agir assim, interiormente na Vibração da Unidade. 
As coisas lhes são grandemente facilitadas. 
Vocês têm a possibilidade de conectarem diretamente com o seu corpo de Estado de Ser. Isso vai se tornar cada vez
mais fácil, mas na condição de querer desenvolver em vocês esta Vida interior e esta Verdade, o que não quer dizer,
ainda uma vez, retirar-se do mundo mas, bem ao contrário, estar nesse mundo e agir sobre esse mundo pela potência
de sua Vibração Unitária e não pela vontade de seu mental e não sob o princípio e a égide da ação/reação.

A ação interior dar-lhes-á a ação exterior certa. 
Quanto mais numerosos vocês forem a seguir isso, mais fáceis serão a aceitação e a vivência dessas convulsões que
vêm para vocês. Vocês estarão protegidos.



A divina Maria repetirá que: a partir do momento em que vocês entram em Unidade, a partir do momento em que
vocês se voltam para seu Coração, vocês ajudam o conjunto da Humanidade, real e concretamente e, sobretudo,
vocês não terão o que se incomodarem do que quer que seja senão de sua Vibração interior.

O exterior conformar-se-á à Vibração do Ser, à Alegria da Presença. 
As coisas desenrolar-se-ão de maneira límpida e fácil, na condição de que vocês respeitem essas instruções que lhes
dei. 

Desejamos, nós, os 24 Anciões, que verdadeiramente vocês realizem esta etapa na Alegria a mais pura. 
Uma vez que vocês estejam na Unidade, chamem o seu Anjo Guardião. 
Vocês não têm necessidade de chamar a Luz, eis que ela estará aí, em vocês. 
Vocês não terão necessidade de dirigi-la porque ela saberá aonde ir.

Maria estará aí, também, para muitos de vocês. 
Não se deixem provocar e nós lhes pedimos que ouçam essas palavras. 
Para aqueles que quiserem provocá-los a reagir, de uma maneira ou de outra, ao que vem, as forças que não estão
ligadas à Luz apenas esperam uma coisa: é a reação da Humanidade a fim de perpetuar a ação/reação e as leis do
Carma.

Hoje nós lhes trazemos, todos juntos (a Fonte, o Conclave e o conjunto de hierarquias de Luz autêntica que estão aí),
a possibilidade de sua liberação, a possibilidade de serem livres, de quebrar as cadeias de seu fechamento. 
Isso apenas deverá realizar-se na condição expressa de que vocês vivam a interioridade porque a solução é interior,
ela não será jamais no exterior de seu mundo, assim como lhes disse a maior parte de místicos, quaisquer que sejam
as correntes tradicionais ou espirituais.

Vocês têm em vocês todas as chaves, agora, para chegar a isso, de maneira simples e de maneira franca. 
Agora, sua conduta no mundo exterior mudará progressivamente e à medida em que contatarem a Alegria da
Presença. 
O mundo exterior, em torno de vocês, em seu ambiente, tornar-se-á evidência e simplicidade, mas vocês devem
aceitar também que algumas coisas não vão como o desejam, no mundo exterior, é que elas participam de sua
Unidade. 

Vocês não têm portanto que se opor ou lutar. Vocês devem ir no sentido da fluidez, vocês devem ir no sentido da
facilidade, o que seja o que vocês tenham ainda a realizar na ação exterior. 
O importante é que recorram interiormente, pela manhã e à noite, ou nos horários de Miguel, conectem com a Fonte,
conectem com essas Vibrações e essas partículas que vêm para vocês.

Não há outra alternativa se vocês desejam ser livres e liberados. 
Então, contamos com vocês.

O período que começa agora é fundamental. 
Muitos ruídos exteriores vão chegar até vocês. 
Eu especifico que também, vibrando na Vibração interior da Unidade, nenhum infração física, militar ou de doença
pode atingí-los. 
Na verdade, vocês ficarão, de uma certa maneira, invisíveis para as forças de ação/ reação, eis que sua ação será
Unitária, tanto no interior como no exterior de vocês.

Vocês devem também fazer o esforço de ir no sentido da evidência e da simplicidade.
Obviamente, um certo número de fixações (quer sejam de modos de funcionamento, pessoas, lugares ou situações)
podem por vezes obstruir, por uma necessidade humana muito lógica de compaixão e de assistência. 

Mas a melhor assistência e a melhor compaixão que vocês podem trazer situa-se na elevação Vibratória, não nas
palavras, não nos gestos que irão necessariamente ao encontro daqueles que não querem efetuá-los.

Vocês devem guardar presente no espírito que não podem forçar ninguém, mesmo que seja o mais próximo de vocês,
a seguí-los na Unidade.

Entretanto, vocês podem propor essas técnicas simples que dei para chegar à Alegria da Presença e à Vibração da
Presença, à Vibração Unitária, porque, hoje, isso será extremamente fácil e vocês terão a possibilidade de constatar
que, mesmo seres que não tinham nenhum caminho específico, nenhuma busca específica, encontrarão a Luz de
maneira simples.

Ainda é preciso saber o que fazer, como se voltar para este ser interior. 
Isso vocês podem sugerir, mas não podem dar o passo no lugar de ninguém. 
Retenham que vocês todos aqui, de uma maneira ou de outra, participam da Revelação da Luz, de maneira ultra
Consciente ou de maneira semi Consciente, pela realização da Unidade em vocês, vocês servem a Unidade desse
mundo e sua transformação Unitária.

Então, vocês devem se afirmar nesta Verdade interior. 
Vocês devem tomar o hábito, frente a uma prova, frente a um desagrado, nos primeiros tempos, de se voltarem ao
interior, antes de agir exteriormente. 



Vocês devem portanto mudar seu modo de proceder na Vida.

Vocês devem, portanto, mudar seu modo de apreender sua ação no mundo exterior. 
O mais importante sendo colocarem-se na Vibração, na Alegria da Presença e da Unidade, antes de agir
exteriormente, para estarem certos de agir segundo a Inteligência da Luz e de acordo com a vontade da Unidade.

É nesse preço e nesta condição que vocês afirmam a sua Conexão com o Estado de Ser e que, pouco a pouco,
apesar da desordem do mundo, o seu Estado de Ser revelar-se-á a vocês, de maneira inegável.

Doravante, vocês deverão fazer prova de sinceridade em sua diligência. 
Haverá cada vez menos lugar para os falsos semblantes, para as mentiras. 
Constatarão, de resto, muito facilmente, que se vocês vão para o caminho da mentira ou do comprometimento, a
Vibração se apaga em vocês, enquanto que se vocês vão no sentido da Unidade, da sinceridade em suas ações
exteriores, a Vibração do Estado de Ser reforçar-se-á em vocês.

Aí está, caros irmãos e irmãs nesta densidade, o que vocês têm a realizar. 
Estamos extremamente próximos de vocês mas, ainda uma vez, nós não podemos fazer o trabalho em seu lugar,
porque vocês devem reencontrar vocês mesmos sua maestria e, assim como o disse Mestre Ram, sua soberania
integral.

Isso apenas é realizável por vocês. 
Isso apenas é realizável no Interior de vocês e de nenhum outro modo no exterior ou por uma pessoa de fora. 
Vocês estão sós face a vocês mesmos para realizarem isso, a fim de reencontrarem sua multidimensionalidade e
sobretudo sua Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias externas que vocês observem.

Assim como lhes disse, vocês estarão protegidos, guiados, acompanhados enquanto permanecerem na Vibração da
Unidade. 
Vocês estão na aprendizagem da Vibração da Unidade. 
Isso deve ocupar-lhes, não a maior parte de seu tempo, mas deve estar em primeiro lugar em suas ocupações, não
em tempo, mas em intensidade.

A emergência do supramental está verdadeiramente muito próxima, agora. 
O desenrolar das operações, no Interior e no exterior de vocês, depende de sua capacidade de estar neste Estado de
Ser
Vocês não têm necessidade, no momento, de experimentar fora do corpo de personalidade, como alguns o fazem já. 
O trabalho o mais importante está a realizar nesta matéria, em sua matéria, a fim de que ela seja transferível no
momento da translação Dimensional.

Vocês devem colocar na Luz o conjunto de suas células, de seu DNA, de seus corpos sutis. 
Isso é possível pela conexão, hoje, cada vez mais forte, à Existência.

Aí estão alguns elementos que tinha a dar. 
Eles são simples, ao menos espero, e são importantes senão essenciais mesmo. 

Com relação a esse processo, com relação a esse trabalho de Luz, se vocês têm a me perguntar, gostaria de tentar
desenvolver alguns desses aspectos, de desenvolvê-los de outro modo, se for necessário.

Questão: do seu ponto de vista, no nível espiritual, o que chama de compromisso?

O compromisso, o comprometimento, não consiste necessariamente estar em acordo com o que imaginamos. 
O compromisso é algo que os afasta da Vibração que vocês percebem na Coroa da cabeça e da Coroa do Coração.

A partir do momento em que esta Vibração se afasta (quer seja a do Coração ou a da cabeça), face a uma situação
ou uma ação externa, naquele momento, você está comprometido.

Isso não é uma decisão emocional ou mental mas, sim, é aí também, ainda, um aspecto Vibratório. 

Questão: podemos registrar, para ouvir novamente, o que acaba de preconizar?

Por que não, se isso os ajuda a penetrar no Estado de Ser do seu Coração, mas, lembrem-se de que devem fazer, a
um dado momento, o silêncio. 
O silêncio de imagens e o silêncio de palavras mas, entretanto, isso pode ser uma prévia. 

Questão: a Vibração pode se instalar diretamente no Coração sem passar pela cabeça?

Sim. Se isso se realiza, prova que você está já avançado para a Unidade e não tem mais necessidade de dirigir sua
Consciência mas que ela sabe se dirigir e como entrar na Existência. 

Questão: a lei de ação/reação corresponde ao que chamamos de lei de causa e efeito?

É exatamente a mesma coisa. 



Vocês estão em um mundo fenomenal onde, efetivamente, existe o bem e o mal, onde existe a ação/reação, a causa
e efeito.

Hoje, vocês penetram no mundo nominal que é o mundo que está além da causa e efeito.

Questão: qual é o modo de funcionamento induzido por esse mundo nominal?

Não é um modo de funcionamento. 
É Unidade Vibratória e Alegria da Presença. 
Não há outro qualificativo. Qualificá-lo os faz sair instantaneamente. 

Questão: esse processo é acessível não importa a quem ou depois de algumas preliminares?

Não há qualquer preliminar. 
Isso será aberto ao conjunto da Humanidade, dentro de poucos dias. 

Questão: que significa a palavra nominal?

O mundo fenomenal é o mundo de causas e efeitos. 
O mundo nominal é o mundo de emanações, de arquétipos e da causa primeira, onde não há efeito.

Questão: poderia aprofundar?

Não, isso os faria entrar no mental. 
Minha presença não está ligada a isso. Ela está ligada a essas palavras simples que pronunciei.

Se suas questões me levam a respostas que nos afastam do objeto e os fazem passar na dualidade, isso não tem
qualquer interesse.

Tentamos, o máximo possível fazê-los viver o Estado de Ser (quando digo «nós», isso me concerne e concernerá
cada vez mais aos interventores, nesse canal, mas também em outros canais).

Vocês não têm que se afastar da Vibração, vocês têm que ali permanecer. 
Assim como o constatarão, seu mental os afasta sistematicamente da Vibração. 

Questão: sentir os pontos na cabeça corresponde ao que você chama de Vibração?

Sim. Isso é a ignição, em vocês, do Fogo do Amor. 

Questão: é a mesma coisa quando sentimos pressões na cabeça?

Sim. Esse é um estado preparatório.

Questão: é por termos conhecido esse estado antes de vir aqui que a sua presença nos falta tanto?

Durante o processo de densificação Vibratória, foi mantida uma parcela do Estado de Ser. 
Não poderia haver consciência sem o Estado de Ser. 
Entretanto, isso vocês viveram há muito tempo.

Hoje, o que se manifesta a vocês, nesta densidade, é totalmente desconhecido, de todos vocês, sem exceção.

Questão: se não compreendemos as suas palavras, é necessário fazer um esforço de compreensão?

Não. 
A manifestação da minha Presença, nesse canal, é, hoje, Vibratória, também. 
As palavras são registradas. Vocês terão a possibilidade de lê-las. 
O importante é, antes de tudo, a Vibração que emana e não a compreensão.

Questão: as pessoas mais intelectuais têm menor facilidade de acesso a esses estados que qualquer um
que estiver menos no mental?

Não. 
Com relação à qualidade e intensidade da Vibração e partículas que vêm, só a distância entre a cabeça e o Coração
é maior ou menor. 

Você pode ser um grande intelectual e estar próximo do Coração. 
Você pode ser um grande artista inspirado e estar muito longe do Coração.

O importante é voltar a ser criança, próximo do Coração. 
Esta faculdade está ligada à Essência da alma e não a uma profissão ou uma ocupação que é uma atividade da
cabeça.



Tudo depende do Coração que é posto nesta atividade e seria extremamente deplorável conceber que um físico
pudesse estar longe do Coração e que um poeta estivesse mais próximo.

Questão: a expressão "estar no Coração" é frequentemente empregada.

Ela nada tem a ver com a Vibração de Estar no Coração. 
O ser humano emprega todo o tempo essa palavra de coração mas, frequentemente, atrás da palavra, se esconde o
poder, o desejo de posse.

Obviamente, o homem guarda em si o traço do Coração.

Qualquer um que fale as palavras do Coração, qualquer um que pareça manifestar externamente o Coração pela
sedução, pela empatia, pela compaixão, não é a vibração do Coração. 
Tudo depende da pureza do Coração interior no qual isso é realizado. 

Questão: o abandono a esta Luz corresponde ao despertar da nossa centelha Divina?

Isso é muito mais. 
É a reconexão com o Estado de Ser e não somente com a centelha Divina.

A centelha Divina está presente na sua densidade encarnada. 
O Estado de Ser não está presente na sua densidade encarnada. 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, vamos, efetivamente, juntos, realizar uma aproximação do Estado de Ser. 
Tenho que especificar que a minha Presença sozinho nesse canal não é suficiente, mesmo se vocês vibrarem, e eu
agradeço particularmente à Vibração do Arcanjo Uriel, que permite viver isso.

Então, juntos, acolhamos e recebamos esta Graça. 
Eu lhes digo, quanto a mim: Vão na Paz, vão na Unidade e na Alegria. 
Eu lhes digo 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



Bem amados Filhos do Amor, não existe, em sua densidade, qualquer incerteza quanto à sua filiação a mais alta, que é aquela do
Amor e aquela de serem meus Filhos.

Não existe, entre vocês e eu, separação que não possa ser eliminada.

Hoje, e muito em breve, vocês tornar-se-ão conscientes de nossa relação, de cada um de vocês a mim, e de mim a cada um de
vocês. Vocês reencontrarão, se o desejam (quanto a mim, eu o desejo para cada um de vocês), sua Confiança a mais Luminosa a

minha Presença.

Bem amados Filhos do Amor, muitas coisas, hoje, revelam-se a vocês e em vocês. Muitas almas humanas, nesta Dimensão,
conectam-se a elas mesmas. Ao se conectarem a vocês mesmos, vocês se conectam de novo a mim.

Não se esqueçam nunca (e em breve essa será uma Verdade estabelecida), que eu sou aquela que os ama de toda eternidade e que
os espera.

O caminho está agora aberto, está traçado. Resta-lhes tomar um passo firme a fim de voltar às moradas da Alegria eterna, às
moradas da Paz suprema, aos domínios da Unidade. Eu os espero.

Eu venho, muito em breve, diante de vocês, individualmente. A hora é da cura, a hora é da Paz e, sobretudo, a hora é de nossos
reencontros, muito em breve.

Dando um passo para vocês, vocês se aproximam de mim, assim como eu me aproximei de vocês.

***

Não se deixe, de modo algum, se perturbarem e se comoverem pela desconstrução final do Arcanjo Miguel. O que lhes é tirado é o
supérfluo. O que lhes será tirado é o que os impedem de perceberem a Verdade.

Em sua presença a vocês mesmos, nada há a temer, nada há a duvidar.

No Amor está tudo.
No Amor está a Unidade.

Ao alinharem-se com o que vocês são, em Amor e em Verdade, vocês serão protegidos por meu Manto, mas também pela Radiação
de sua própria Presença.

MARIA - 5 de novembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-1y2-diO3Aj0/UYhXzgEVYuI/AAAAAAAABp0/m-hq80lR7dY/s1600/Mary11.JPG


Compreendam bem que a dificuldade que alguns perceberão não é de nosso feito, mas sim do feito do homem por si.

Não há, propriamente falando, e em Verdade, qualquer punição. A justiça Divina é imanente do Amor, a justiça da Fonte é Amor.

Alguns seres serão chamados até nós. Não temam.
Em vocês, encontra-se a Beleza.

Em vocês, encontra-se a Paz.
Em vocês, encontra-se o Amor.

No exterior, ele será apenas temporário e jamais eterno. Em vocês, está a paz e, portanto, eterna, o Amor eterno e a segurança
eterna.

Em vocês não há dúvida, as dúvidas estão no exterior.
Quanto melhor vocês se aproximarem de seu Ser e de sua Presença, melhor estarão na Alegria, na segurança.

Quanto melhor se aproximarem de sua Eternidade, melhor perceberão meu Amor e seu Amor.

Nós somos uma multidão da Luz Autêntica a esperar, como vocês, esses momentos. Esses momentos estão aí, agora.
Não há qualquer projeção a fazer num futuro, mesmo próximo, porque o muito em breve é hoje.

***

Esta fase é essencial, não mais de preparação, mas de integração em sua Unidade e no Amor.
A única questão não se põe em dúvida ou em certeza, mas, sim, no amor ou em meu Amor.

Vocês vão penetrar diretamente este Amor nesta Alegria?
Vocês vão penetrar diretamente e de pleno Coração na Liberdade que lhes é ofertada e revelada ou vocês vão duvidar e continuar

a andar nos caminhos da dualidade?

Recordem que a Luz Autêntica propõe e não impõe jamais e não julga jamais.
Nada mais externo a vocês mesmos os julgará, se não o fazem vocês mesmos, da distância existente entre o ser autêntico que vocês

são e o ser que vocês vivem nesta dualidade.

Quanto melhor sua Vibração e seu Coração estiverem nesta dimensão, melhor vocês viverão a Revelação.

Vocês estão, desde hoje, nos últimos tempos, não de um final hipotético, mas de um novo nascimento em seu ser.
Nascimento para a Alegria.

Nascimento para a Verdade, Nascimento em um mundo onde não existe mais a Sombra, nem projetada, nem interior.

Nascimento para a Alegria, se vocês a desejam. Isso é o final de sua divisão, de sua fragmentação, o final do sofrimento também, o
final da ilusão, o retorno a casa.

Inúmeras coisas revelam-se, em vocês e ao seu redor. Esse número irá aumentando. A revelação é por vezes rude, mas ela não tem
rudeza senão o aspecto, porque ela os conduz a seu ser, a sua Essência, a sua Eternidade.

Meu Amor por vocês é indestrutível.
Eu os espero e os aguardo.

Eu os espero para acolhê-los em meu Seio, em minha Radiância, em sua Eternidade.

As palavras que pronuncio por esse canal são bem pobres para manifestar o que os espera.
Para chegar até mim vocês devem deixar morrer o que deve morrer e deixar eclodir o que deve nascer.

Não se embaracem com reflexões, com pesos, venham para sua simplicidade.

A Unidade é simples, ela não é construção, mas ela é, tão simplesmente.

Bem Amados Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um, sua carne os liga à minha Essência. Eu imprimi em vocês, em sua carne, a marca de
minha Presença e a marca de sua Liberdade.

Assim, a hora é chegada para se abrirem.
A hora é chegada de realizar e verificar sua Unidade, sua Alegria.

Eu lhes peço, também, se querem voltar a mim e em mim, que não sejam duros com vocês mesmos ou com seus irmãos e irmãs que
não fizeram essa escolha.

Não se deixem assombrar pelos elementos exteriores que estão a sua porta. Não se deixem perturbar por este exterior.

Se é sua escolha, vão para onde se encontra a Alegria, ela está em vocês e em nenhum outro lugar.
Eu os ajudarei, se vocês me chamarem pelo coração e não pela cabeça.

Minha Presença, minha Radiância e minha Proteção lhes são adquiridas, assim como a Presença das múltiplas Entidades e
Consciências de Luz de todas as Dimensões Unificadas que se preparam para acolhê-los, que se preparam para recolhê-los na Luz

Una.



Nós esperamos que vocês escolham a Liberdade e a Liberação, a fim de penetrar as moradas da Alegria eterna e as moradas da
Verdade.

Minha Presença é perceptível em sua Consciência a partir do momento em que seu Coração se volte para vocês mesmos, em que
cessem os jogos da dualidade, em que vocês cessem os jogos de poder.

O Amor de minha Presença em sua Presença lhes é adquirido. Sua Luz, se a aceita, será uma aba de paz para as almas humanas que
não conhecem o caminho de retorno à Unidade.

A melhor ajuda será essa: serem vocês mesmos.

Hoje, mesmo se vocês não o percebem ainda, vivem momentos únicos em suas peregrinações múltiplas, além mesmo desta
densidade.

O retorno à Luz é sempre um momento único, mas, nesses momentos únicos, é que são mais fortes, mais intensos que outros, em
particular quando o jugo da opressão, o jugo da mentira, caem, quando a Verdade se revela na simplicidade e seu esplendor. Esses

momentos estão aí.

***

Dentro de alguns dias as emissões de Luz extremamente novas para vocês nesta densidade vão penetrar seu sistema Solar e sua
Consciência chamando em vocês, se esta é sua escolha, seu despertar.

A Vibração desta Luz é Amor, ela os chama em Amor, ela os chama no Coração, ela vem interpelá-los, também. Ela vem lhes
perguntar em Consciência: «O que você fez de sua vida? O que fez de sua vida, nesta vida? O que fez nos momentos anteriores?».

Esta interpelação vem solicitar-lhes, sem impor, que vocês se coloquem sob sua proteção.
O que vem é o Fogo, o Fogo do Amor, o Fogo da Liberdade, que dissipa toda Sombra e toda ilusão.

Uma Energia e uma Consciência novas aprontam-se para penetrar seu mundo.
Esta Energia e esta Consciência novas vão se interpenetrar com o que existe em sua Consciência e em sua Humanidade.

Ela não lhes pede senão uma coisa, se o deseja, que é acolhê-la em seu seio, em seu Coração, que lhe digam sim, um sim na adesão à
Liberdade, à Unidade, um sim na adesão a nosso reencontro, às nossas descobertas.

A hora é chegada da ressurreição.
Esta ressurreição é Alegria, ela é, em sua densidade, o final da densidade.

Ela é, em sua densidade, o fim do peso, o fim da ausência de alegria, o fim do vai-e-vem.

Ela vem em sua dinâmica própria, permitir em vocês a dinâmica da Alegria.

Certamente, para as almas humanas em que há distância importante entre o que eles são, no momento em que esta Luz chega e
que o que ela é, isso pode efetivamente provocar, de maneira exterior, certo número de aparentes desagrados, mas isso é nada,

estritamente nada.

A Consciência que anima os corpos nos quais vocês estão, carne de minha Essência, é eterna.
Nada, absolutamente nada pode dissolvê-la ou destruí-la.

Não creiam nos profetas da desgraça que anunciam qualquer destruição. Eles têm a visão exterior e absolutamente não a interior.

***

O que vem é Alegria, é Revelação, é despertar.

Alguns despertares, mesmo em sua densidade, algumas manhãs, podem ser pesados, mas, entretanto, são despertares.

Vocês devem aproximar-se da alegria, da leveza. Vocês devem afastar-se do que os aprisiona, do que os constrange, do que os
obriga.

A verdadeira responsabilidade e o verdadeiro sentido moral está aí, e em nenhum outro lugar.

Não é mais tempo, hoje, de dizer «amanhã».
Não é mais tempo, hoje, de dizer «mais tarde», porque o tempo é agora, porque, de lá onde estamos, sabemos o que vem, porque

dirigimos com Amor o que vem.

Permaneçam na Alegria, permaneçam simples e as coisas serão simples, alegres, sempre. A ressonância. Mantenham a ressonância
da Alegria e da Luz e o que vocês viverão será Alegria e Luz.

Afastem-se do medo, afastem-se do peso.
Entrem no domínio da leveza e da Liberdade, vocês são convidados.



Nós os convidamos a viver a Liberdade, a penetrar o Amor na autenticidade e na Verdade.
Não o amor humano que vocês enfrentaram e que apenas fizeram esconder a Verdade e a realidade do Amor.

A Luz e sua Vibração vem apreendê-los a fim de torná-los livres, a fim de tirar-lhes os pesos que os sitiaram desde tanto e tanto
tempo, se vocês aceitarem.

A decisão só pode vir de vocês e agora.
A preparação foi, para alguns de vocês, intensa, mais ou menos longa, mas o tempo da preparação terminou, vocês estão no tempo

da Revelação e de atualização da Luz.

***

Vocês não têm nada a defender, porque são Luz.
Vocês não têm nada a preservar, porque são preservados na Luz.

Coloquem o que lhes resta de Vida, nesta densidade, na leveza, na dignidade e na despreocupação da realidade da Luz que vem.

A nunciemA nunciem , por sua Presença e pelo brilho de seus olhos e pelo brilho de seu sorriso, o re ino d a L uzo re ino d a L uz .
Nenhuma palavra poderá jamais explicá-lo.

Somente seu estado de Presença a vocês mesmos poderá manifestá-lo.

Vocês entram agora nisso.
Todas as respostas estarão nesta revelação da Luz.

Na Luz, aliás, não há mais questões, há apenas evidência e Alegria, não há mais interrogação, mas exclamação e a Alegria e
promulgação da Alegria, se vocês a aceitam, se vocês respondem ao convite da Luz.

Tudo o que é Sombra e obstáculos em vocês, nessa carne, em seus diferentes mecanismos de evolução, nesta densidade, aliviar-se-
ão, transformar-se-ão.

Vocês vão descobrir sua dimensão de Filho da Unidade e de Filho da Lei do Um.
O que vem é grande Alegria.

Vocês são, bem amados filhos de minha Luz e de sua Luz, chamados a reviver, a entrar na ressurreição de seu Espírito, na nova
carne, na nova dimensão.

Como Mestres da Luz e Filhos da Luz, esta dimensão lhes é devolvida.
Percorram ainda a superfície desse mundo e anunciem  a boa nov aanunciem  a boa nov a , não por palavras, mas pela realização de sua Presença a vocês

mesmos, pelo brilho de seus olhos, pelo brilho de seu sorriso e, antes de tudo, pela Irradiação de seu Coração.

O Amor é a única potência eterna.
O Amor é a única potência capaz de varrer os últimos medos e os últimos sofrimentos em vocês e a seu redor.

Eu sou sua Mãe, de todos, sem exceção.
Então, como toda Mãe, eu sou a graça e eu sou o perdão, na totalidade e na eternidade. Não existe qualquer falta, não existe

qualquer sofrimento, não existe qualquer experiência ou qualquer erro que não possa ser lavado pela Luz do Amor.
Não existe qualquer crença limitante que não possa ser lavada no Fogo do Amor.

No silêncio do Coração, juntos, agora, meus bem amados, vamos comungar, entrar em Radiância.
Eu os amo.

Que possam vocês se amar a vocês mesmos tanto quanto eu os amo.

Que possam vocês participar da alegria e da paz.
Que possam vocês encontrar, em vocês, esta paz.

Eu lhes dou meu Amor porque vocês são Amor.

Juntos, agora, vivamos isso. Eu estou com vocês, agora. Vivamos isso.

... Efusão de energia ...

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=479
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Queridas Consciências nesta densidade, permitam-me, primeiramente, agradecer-lhes a minha acolhida nesta sua
densidade.

Permitam-me também, se bem o quiserem, de não lhes dar o nome que eu tinha na minha última vinda a esta Terra.

Basta lembrar, como lhes disse de modo humorístico o Mestre Aïvanhov, que eu faço parte da nobre Assembleia,
denominada em suas palavras, os 24 ‘Croûtons’ [24 Anciãos].

Eu dirijo, quanto a mim, a Porta da Terra.

Eu venho a vocês para lhes falar em palavras, em Vibrações, sobre um conceito que, para alguns de vocês, é muito
novo, e que nós continuaremos a chamar, se desejarem, de Presença do Estado de Ser.

E para lhes dar alguns elementos além dos já comunicados para estabelecer esta Consciência na sua Vida, bem mais
a descrição específica do que os anteriores puderam trazer à sua densidade, e especialmente neste período rico e

único da sua passagem para a sua Verdade.

Nós iremos compartilhar também, na sequência das palavras que terei pronunciado.

Na minha vida, dentro desta densidade, eu achei muito difícil de me inserir no seu mundo, que também foi o meu.

Muito jovem, eu procurei a solidão, a etapa interior, e eu realizei, muito jovem, isto que vocês são levados a realizar
em massa.

As palavras são múltiplas, todas se relacionam, entretanto, a uma qualidade Vibratória e a um estado de ser que
transcende as limitações habituais e comuns da encarnação.

Como vocês sabem, a chave deste estado não se encontra no exterior, e percorrendo o mundo exterior vocês não
poderão vivenciar este estado.

Isto demanda, em vocês, para aspirar à Luz interior, uma aspiração à Verdade, uma aspiração à Alegria sem fim.

A característica da sua etapa, e vocês já a conhecem desde vários anos, é chegar a uma fase em que um número
suficientemente importante de seres humanos, nesta densidade, chegue a manifestar e a viver esta Consciência
nova, uma Consciência desperta para ela mesma, uma Consciência além dos papéis que atuam normalmente em

suas vidas, e que, para a maioria de vocês, os satisfaz de uma forma ou de outra, e, portanto, o desejo ardente desta
Verdade está inscrito, desde toda a Eternidade, no Coração do homem.

MELQUIZEDEQUE DA TERRA - 6 de novembro de 2009
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Nesta Consciência reside o verdadeiro poder.

Nesta Consciência reside a Alegria eterna.

Nesta Consciência existe um espaço de resolução e um espaço de compreensão absoluta de tudo e de toda Vida.

Neste espaço, se manifestam a quietude e a satisfação.

Este estado se cria automaticamente quando vocês o imaginam.

Ele é um Fogo que consome sem queimar.

Ele é a própria Fonte da sua Alegria, desta felicidade, que nada pode estreitar, nem mesmo a passagem para a
morte.

Todos os ensinamentos orientais lhes tinham dito que vocês estão aí para revelar o Si.

Outros ensinamentos lhes prometeram a realização disto no além.

Outros ensinamentos lhes tinham dito ainda que isto poderia ser atingido e alcançado a partir do momento que
fizessem o sacrifício de várias coisas.

Cada pessoa que viveu nesta densidade esse processo tentou, de uma forma ou de outra, colocá-lo em palavras, em
conceitos ou em técnicas.

Este estado não pode ser produzido pela consciência comum.

A consciência comum não representa mais do que uma aspiração, mas ela não é isto.

Todas as palavras ditas, ou que puderam ser ditas, não fizeram mais do que adiar este estado.

Hoje, o seu estágio de Vida é excepcional por mais de uma razão.

Porque hoje, esta Graça está aí, ela vem até vocês, ela preparou a sua vinda durante um quarto de século.

Hoje, é mais fácil do que antes alcançar esta Graça e realizá-la em si.

No meu tempo, e inicialmente, era necessário viver uma forma de ascese dos sentidos ou de outras privações ainda.

Hoje, isto está disponível a vocês.

Algumas condições, é claro, devem ser reunidas para se ter acesso a esta Consciência que vocês são, mesmo se
vocês tiverem esquecido, mesmo se isto ainda não foi despertado.

A realização e o despertar deste estado foi grandemente facilitado pela conjunção de certos fatores depois do início
deste ano, por um conjunto de Luzes e de Vibrações chegando até vocês.

Como eu disse, a sua consciência comum desencadeia, não este despertar, mas o fenômeno de atração e de desejo
por este despertar.

A sua consciência comum se despoja do supérfluo e do que poderia ser uma resistência para a sua própria
realização.

Evidentemente, há um mínimo de reversões para si.

Evidentemente, há uma condição prévia de limitação de ações em meio ao exterior.

Entretanto, não lhes é pedido, como foi vivido por certos Santos ou alguns Místicos, o retiro ou o estado
contemplativo total.

A segunda coisa a entender, para viver o despertar, é fazer cessar em vocês e ao seu redor, todos os jogos de poder
e, portanto, de manipulação.

A Consciência e o estado de despertar não podem conciliar qualquer manipulação, qualquer poder exercido no
exterior.

Mas, hoje, o que vocês têm para vivenciar não é mais que o despertar.

O que vocês têm para viver, se reunidas as condições propícias, é a conflagração total no Fogo, o abrasamento total
da consciência comum em meio a esta Consciência 'Supra Consciência Luminosa' e Supramental.

O principal obstáculo, vocês entenderam, é o poder exterior.

Todo poder que não for voltado para Si os afasta deste poder de Si.

O objetivo da sua aspiração não deve ser acolher qualquer poder ou qualquer sensacionalismo ou qualquer evento
para chamar atenção.



A aspiração é de algum modo uma acepção importante do Serviço voltado para a Luz e para o conjunto da
Humanidade que busca esta Luz, mesmo àqueles que hoje não desejam ouvir falar disso.

Hoje existe um novo elemento.

A Humanidade toma consciência, de algum modo, das forças e dos poderes externos à consciência que visam oprimir
e limitar esta capacidade, esta possibilidade do seu despertar.

Este despertar da consciência comum para tais poderes pode se tornar uma força motriz quando não mais existe
satisfação possível do ego pelo exterior, o que pode ser obtido exercitando uma atividade que os mantêm no

Coração.

Então, a alma humana, a consciência encarnada, se volta para essa Dimensão.

Em meio à Consciência do Fogo, encontra-se a Paz.

Em meio a este Fogo encontra-se o Todo.

Em meio a este Fogo encontra-se a Fonte das Fontes e a sua Fonte.

Encontrando esta Consciência, e ela se instalando em vocês, nada mais poderá faltar nisso que vocês são.

Vocês irão se tornar plenos e inteiros, o que é impossível no exterior.

A Vida exterior compreende nela o sentimento de ausência de completitude que nunca terá, de maneira definitiva e
pela experiência, um fim.

Viver esta Consciência é verdadeiramente um ciclo, como já foi dito, do final da Ilusão, da utopia, do exterior, sem
necessidade de cessar as atividades externas.

Nesta Consciência, a Vibração que se instala em vocês transmuta e transforma totalmente as zonas de Sombra que
se manifestam em meio à sua vida exterior, seja ela a mais bela, e do seu ponto de vista, a mais bem sucedida.

Nesta Consciência, não há mais crenças, há o Ser, e o Ser não tem crenças.

O Ser não experimenta. O Ser é.

Nesta Consciência, a Luz é total.

Vocês a percebem e a sentem em cada uma das suas células.

Esta Ultra Consciência ou Supra Consciência abrange sozinha todo o universo e todas as Consciências, mesmo
separadas, presentes na superfície da Terra.

Esta Consciência é ilimitada no tempo, no espaço e nas dimensões.

Ela tem acesso absolutamente a tudo.

O que ela pensa, é conhecido.

O que ela pensa, realiza-se.

Porque o pensamento, nesse caso, não está mais submetido à influência do mental.

Ela está liberada das emoções e respira na própria a Fonte.

Esta Consciência é, antes de tudo, e vocês já entenderam, Vibração, Vibração da Luz em meio ao seu envelope
corporal e em meio a todas as suas estruturas.

Nesta Consciência, o sentido e a noção da busca terminaram.

Há apenas que deixar se lançar de dentro, infundir-se e irradiar, o Estado de Ser.

Esta Consciência se basta a ela mesma.

Ela está conectada com o universo.

Ela está conectada com a totalidade e com o infinito.

No seu mundo, nesta época, a irrupção desta Consciência em sua consciência comum pode efetivamente induzir e
trazer as mudanças inevitáveis para vocês, particularmente em áreas sombrias que fizeram, até agora, o próprio

sentido de suas vidas.

Não tem aí que julgar nem que condenar (nem vocês mesmos, nem o exterior), mas simplesmente que aquiescer, Ser
e deixar a transformação ocorrer na Supra Consciência.



Nesta Supra Consciência, não há lugar para o menor temor.

A Alegria torna-se permanente.

Ela não depende de qualquer satisfação externa, pois a Supra Consciência é ela mesma Alegria e Luz.

A Luz do dia, a Luz do Sol, não é nada, se a comparação fosse possível, diante da Luz da Vibração.

Viver a Supra Consciência é descobrir o ilimitado, o infinito.

Encontrar esta Supra Consciência, além do abandono do poder, além da própria aspiração para viver, leva ao
desenvolvimento em vocês, e de forma consciente e comum, da bondade para com os outros e também para si

mesmos.

O cultivo da Alegria, mesmo comum, é necessário.

O cultivo do sentido do Serviço, a vocês mesmos e à Humanidade, é indispensável.

O atrativo da Verdade deve se expressar em cada ato da sua vida.

Vocês não podem se enganar ou se iludir.

Vocês devem andar nos passos da humildade, da simplicidade.

Não mais querendo aparecer, não mais querendo se mostrar, mas simplesmente Ser.

Ser.

É preciso que a sua tensão extrema em direção à Luz se torne uma entrega, como um grito de esperança mesclado a
um grito de desespero.

Esta tensão e este abandono para o seu objetivo, para esta Supra Consciência, direciona cada sopro da sua vida.

Hoje, vocês são ajudados pela Graça que está chegando até vocês.

Ela abre vocês para a Luz e para o recebimento desta Supra Consciência no seu corpo, em todas as suas estruturas.

Basta acolher no seu Coração.

Isso requer confiança inabalável.

Esta confiança não pode ser negociada.

Esta confiança é um ato de fé total.

Esta confiança faz guiar cada olhar, cada palavra, toda a sua atenção.

Vocês devem estar vigilantes e entregues.

Vigilantes para conduzir a sua consciência comum, e abandonados à Supra Consciência.

Vocês são ajudados, muito, pela Graça que lhes é concedida.

Bem amadas Consciências nesta Humanidade e nesta densidade, chegou a hora do seu despertar total e da sua
soberania absoluta.

Vocês devem escolher, escolher e caminhar para onde desejam ir, para onde desejam vibrar, para onde desejam
viver e vibrar.

Qualquer regra social, moral ou humana, qualquer vínculo, não será superior ou privilegiado em relação ao que a sua
consciência deve viver para ter acesso e vibrar na Supra Consciência.

A vocês cabe fazer as escolhas.

A Supra Consciência não pode fazer por vocês.

A vocês cabe decidir e avançar.

Evidentemente, a Luz e nós mesmos respeitamos e vamos respeitar sempre as suas escolhas, sejam elas para
perpetuar a Ilusão, para perpetuar a Sombra, em última análise, isso fará sempre parte da sua escolha e das suas

decisões e da sua experiência.

Do nosso ponto de vista e de nossa Supra Consciência, em nossa Dimensão, não podemos forçar ninguém a seguir o
caminho da Supra Consciência.

E se a sua decisão for seguir a via da Supra Consciência, a sua vida deve estar centrada no instante.



Estar despojado de todos os jogos de poder, estar despojado de todos os seus bens e de suas projeções, sejam
quais forem, ou de qualquer definição de papel, de função, de convenção social ou afetiva.

Vocês têm que assim seguir em meio mesmo à sua Vida normal.

Vocês devem passar por esta revolução da consciência comum para o estabelecimento da Supra Consciência em
vocês.

Estão conscientes e bem lúcidos sobre o fato de que vocês nunca poderão enganar a Supra Consciência?

Não é para se culpar se esta Supra Consciência não se manifestar dentro de horas, semanas ou anos.

Isso é apenas uma indicação para perseverar, na inspiração da consciência comum e das novas regras a respeitar, a
fim de permitir o estabelecimento desta Supra Consciência.

Vocês também devem estar lúcidos sobre o fato de que toda busca exterior, sendo ela espiritual, não tem qualquer
significado para a Supra Consciência.

Esta Supra Consciência deve se tornar a meta definitiva e fundamental da sua Vida.

Não há espaço, nesta procura, para nada mais.

Vocês devem, obviamente, abandonar toda forma de crença ou todo tipo de conhecimento.

Vocês devem se tornar simples e humildes.

Simples, não querendo dizer sem inteligência, nem sem cabeça, mas, sim, libertos da ditadura das emoções, da
ditadura do seu comportamento, do seu condicionamento.

Vocês devem se tornar, também como gostava de dizer na minha vida, os Guerreiros Pacíficos, firmando-os e
descontraindo-os ao mesmo tempo.

Cada respiração, cada minuto da sua Vida deve ser preenchido desta aspiração pelo Supramental, apesar de
continuar a sua vida exterior.

As técnicas vibratórias da Luz lhes foram passadas.

Elas são de grande ajuda, mas, entretanto, elas não os livram da obrigação da Verdade da sua consciência comum,
da obrigação da humildade, da simplicidade e da retidão.

Não mentir, não se iludir, não fazer suposições.

Simplesmente: Ser.

Isto que lhes disse é totalmente independente da sua idade, da sua religião e da sua atividade.

Qualquer consciência comum pode realizar isso.

Qualquer consciência comum pode se envolver nisso.

Estas são algumas palavras que eu desejava lhes passar, esperando que vocês possam captar, além das palavras, a
Essência, que vocês possam captar o seu profundo significado.

Se desejarem continuar comigo, se eu puder ajudá-los no caminho para esta Supra Consciência, eu poderei
responder às suas perguntas.

***

Pergunta: como podemos articular o serviço e a dualidade que nós ainda vivemos?

Servir é dar, dar-se e se esquecer.

No ato de Servir, se a sua consciência comum estiver presente, vocês não estão mais no Serviço.

O Serviço é um ato espontâneo que surge como a respiração, sem intenção.

Se houver intenção, há dualidade.

O Serviço é sorrir para uma criança ou estender a mão para uma pessoa que cai, sem pensar nisso, sem
compromisso.

O Serviço não deve ser empreendido no sentido de colher recompensa, não deve ser concebido, tampouco, como
uma boa ação, o que os remete inexoravelmente à dualidade da boa ação e da má ação.

Servir é fazer sem pensar, ao outro como a si mesmo.



Servir é seguir no sentido da espontaneidade, sem reflexão e sem emoção.

Servir é agir sem pensar, sem esperar nada em troca.

Servir é aceitar as circunstâncias da Vida que acontecem a vocês em sua jornada, sem julgar, aceitando-as.

Não há fatalismo nem fatalidade nessas palavras.

Se vocês estiverem em meio mesmo à sua consciência normal, neste sentido aí, irá manifestar em vocês, de forma
cada vez mais simples, o que flui no sentido da sua simplicidade e do Serviço.

Todo Serviço que não dá frutos não é Serviço.

Todo Serviço que desencadeia uma reação oposta não é Serviço.

O Serviço é a própria ação desprovida de sentido.

Ela é ação espontânea.

Servir é amar sem condição, sem julgamento, sem nada para receber em troca.

O Serviço não pode ser imposto nem do Interior, nem do exterior.

Ele é um ato espontâneo.

É uma vigilância a cada momento para estar ciente do que se apresenta a vocês, a cada respiração, para lhe dar a
melhor resposta, não condicionada por uma reação, por um interesse ou um desinteresse qualquer, mas, sim, engajar

a ação espontânea, é exatamente isso.

Esta ação não é tampouco pensada, ela não é projetada.

Ela se vive no momento presente e de forma instantânea, qualquer que seja.

***

Pergunta: o que é realmente um guerreiro pacífico, visto que a palavra guerreiro faz referência a combate, a
ação / reação, o que nos parece paradoxal.

Não. Um Guerreiro não está na ação / reação.

Um verdadeiro Guerreiro é um observador.

Um verdadeiro Guerreiro não depende das circunstâncias exteriores.

Um verdadeiro Guerreiro é um ser vigilante e desperto.

Um Guerreiro não combate.

Um Guerreiro está pronto a combater, mas jamais combate.

O Guerreiro é aquele que é firme, constante, forte, sem força.

Um Guerreiro é uma rocha e às vezes uma pluma.

Ele se adapta, mas não reage.

Sua Presença é ação.

Vocês podem encontrar isso nos ensinamentos de esportes ditos de combate, nas artes marciais.

Vocês podem encontrar tal Espírito no judô.

Ser um Guerreiro necessita de respeito, de amizade e de probidade, virtudes essenciais.

Um Guerreiro está sempre em pé.

Um Guerreiro é um sábio, pois ele nunca se utiliza dos seus braços.

O Guerreiro é pacífico e é um pacificador, devido ao que ele é.

Ele é respeitado, porque ele respeita.

***



Pergunta: foi o senhor que inspirou o livro intitulado "Os Guerreiros Pacíficos"?

Pode ser, há uma ressonância com o que eu digo.

Lembrem-se de que isto não é o despertar, mas os colocam no caminho para despertar.

O Guerreiro que vivenciou o despertar não é mais um Guerreiro, mas ele foi um Guerreiro.

***

Pergunta: de que maneira os Quatro Elementos participam do retorno à Unidade?

A Unidade é o equilíbrio entre a Água, o Fogo, a Terra e o Ar.

Este equilíbrio é um equilíbrio dinâmico e não estático.

O domínio dos Quatro Elementos é a última etapa permitindo a instalação da Supra Consciência.

Eu diria que os Quatro Pilares da Supra Consciência são os Quatro Elementos.

***

Pergunta: no nível da Supra Consciência, o que corresponde cada um desses Elementos?

Primeiramente à Revelação da sua filiação.

Em seguida, à unificação dos Quatro Elementos em meio ao que vocês denominam Éter e, então, à 5ª Dimensão.

Reunificação dos Quatro Elementos que, no seu mundo, podem se conjugar, mas estão separados.

Unificar em vocês o Fogo, o Ar, a Água e a Terra, é uma alquimia que desvenda a Supra Consciência.

Vocês devem dominar as colorações emocionais e mentais correspondentes a ela.

Em meio à Supra-Consciência, quando vocês estão estabelecidos, vocês têm, real e concretamente, todo poder
sobre os Elementos, nesta Dimensão, enquanto que na Consciência comum vocês se encontram submissos e

dependentes deles.

***

Pergunta: a definição de guerreiro corresponde ao que é chamado de samurai?

Isso poderia ser.
Um samurai buscando a vitória sobre a mortalidade para aterrissar na imortalidade.

***

Pergunta: a melhor maneira de servir não é estar à escuta da Presença?

Estar à escuta da Presença significa que a Presença já está Revelada.

Eu falei, quanto a mim, das condições anteriores.

***

Pergunta: como se articula a transcendência da personalidade com o eu inferior, ordinário?

A transcendência da personalidade, o acesso à Ultra Consciência, é a morte do eu inferior, dos seus desejos, das
suas pulsões, das suas atrações.



O eu inferior está sempre calculando, raciocinando.

A Ultra Consciência é espontaneidade, não calculada, é evidência, rigorosamente oposta ao eu inferior, aquele que
deseja tudo levar para ele, que tudo seja confrontado com ele, de uma forma ou de outra.

O eu inferior é a Sombra.

O eu inferior é o mundo das paixões, o mundo do mental.

O mundo do que é mentira e do que os afasta da Luz.

Não é, no entanto, para reprimir, enquanto vocês ali estiverem, pois ele é o seu servidor, assim como vocês o servem.

Estar no Serviço, servir a Luz, servir o outro, é se afastar do eu inferior com seus instintos, suas paixões.

O eu superior age no sentido da equidade, da Luz.

O eu inferior, o que quer que ele diga, age sempre para ele.

Mesmo se escondendo atrás de algumas qualidades, elas são apenas aparentes e sempre remetem, em última
análise, ao medo e ao sofrimento.

***

Pergunta: por que tanta discrição sobre o seu nome e as suas encarnações?

Da mesma forma que alguns, respondendo ao apelo do Mestre Aïvanhov, lhes deram seus nomes imputados, eu não
fiz questão, até o momento, que fosse referida, de uma maneira ou de outra, o que vocês denominam a última

encarnação.

Antes de tudo, e talvez pela diferença do que são o que eu denominaria os meus colegas, qualquer noção de
personificação, mesmo transcendida, é ainda uma personificação.

A função prevalece sobre a pessoa.

Eu ilustro também, não pelas crenças, mas pelo último princípio que norteou a minha última Vida, mas eu não sou
mais o que eu fui.

Eu estou identificado à Luz e à função.

Em breve, eu poderei dar um nome, mas, entretanto, vocês devem compreender que mesmo que vocês encontrem
semelhanças entre Mestre Aïvanhov, hoje, e Omraam Mikaël Aïvanhov na sua vida, não são mais do que

semelhanças.

Estar onde nós estamos necessita de uma fusão de todas as competências das nossas diferentes Dimensões e das
nossas diferentes encarnações.

Dessa forma, hoje, na manifestação neste canal, do Mestre Aïvanhov, vocês puderam notar uma faceta divertida.

Este lado cômico não é decorrente apenas do que ele foi em sua última Vida, mas é também o vestígio do que ele foi
em outros momentos, como Mirdin ou Merlin, o Mago.

É como se todos os fragmentos e as personalidades estivessem reunidos fazendo com que, hoje, em meio a esta
densidade em que estamos, nós trabalhássemos com limites bem diferentes dos que foram em nossa última

encarnação.

Nós encontramos, uns e outros, a nossa Vibração Estelar e as nossas filiações.

Evidentemente, nós somos, uns e outros, da cor que nós temos sido.

Mas nós estamos ainda mais coloridos de outros estados e de outras funções além da encarnação.

Obviamente, de cada encarnação nós trouxemos algumas qualidades.

Estas qualidades foram desenvolvidas à medida das nossas encarnações ou vieram de muito alto e de muito longe.

***

Pergunta: neste período, sob qual nome poderemos divulgar a sua intervenção?



Melquizedeque da Terra.

***

Pergunta: qual é a sua função exata em relação à Porta da Terra?

Cada Revelação vem ao seu tempo.

Os elementos que eu tenho lhes transmitido foram com o consentimento de todas as 24 Consciências dos
Melquizedeques.

Nós iremos ajustar o nível de Revelação em função da resposta da Humanidade à Luz.

Isto se faz de maneira gradativa, como vocês poderão constatar.

Isto tem uma razão, um conjunto de motivos.

Vocês percebem, aqui como em outros lugares, os aspectos dispersos e desmembrados da Consciência Unificada.

No momento, vocês experimentam a Vibração do Ser, a Vibração da Presença e, para alguns, a viagem no Estado de
Ser.

Vocês ainda não têm acesso, de maneira definitiva, à Consciência Unificada das outras Consciências.

Então, isto necessita de tempo.

Vocês estão no período do Apocalipse, das Revelações.

Vocês estão em uma época intensa, sobre o plano Vibratório e sobre o fim das ilusões e das suas crenças.

Em meio à liberdade em que se encontram, existem algumas leis, superando, mesmo de longe, o que vocês podem
imaginar ou compreender.

A Consciência ultra consciente evolui, em certos aspectos, de maneira desconcertante para a Consciência comum.

Viver a Supra Consciência em meio a esta densidade, mesmo sendo ilimitada, não permite, nesta dualidade, vivenciar
alguns aspectos Unificados das outras Consciências.

Há então, também, uma gradação em meio à Revelação, para que esta se faça, eu diria, sob certa suavidade.

***

Pergunta: nós também vamos viver o princípio de fusão que você falou quando encontrarmos o corpo de
Estado de Ser?

Sim, e para isto, é preciso que este corpo que vocês habitam seja transformado, ele mesmo, totalmente, e seja
queimado pelo Fogo do Amor.

***

Pergunta: quando você se apresenta como Melquizedeque da Terra, significa da Terra enquanto planeta ou
da Terra como Elemento?

Como Elemento, certamente.

Todos os Melquizedeques vieram desta Terra, mesmo se a sua origem for diferente.

***

Pergunta: a morte da personalidade deixa subsistir apenas o Supramental?



Sim, e um novo corpo.

***

Pergunta: como melhor discernir a interação dos Quatro Elementos no nosso exterior para melhor
harmonizá-los em nós?

Bem, basta absorver tudo o que eu disse, está tudo aí.

***

Pergunta: quando estamos no Serviço e se sobrepõe uma intenção que estaria em contradição com este
conceito de Serviço, é melhor se abster ou não?

O Serviço não é um sacrifício.

O Serviço é uma dádiva.

Assim, se você perceber em meio a um Serviço que há, em algum ponto, uma obrigação ou uma submissão, isto não
é Serviço.

Se vocês participam do verdadeiro Serviço, nada disso pode acontecer, nem ocorrer.

Há um impulso para servir, mas se este Serviço se basear em um compromisso com uma pessoa ou com uma
situação, se estes serviços criarem reticências ou resistências, então, não é Serviço.

O Serviço vem do Coração, ele nada espera.

Ele acontece porque é um impulso profundo, irracional, e não é desencadeado por uma emoção.

O verdadeiro Serviço é espontâneo e libertador.

Ele é o sentido normal da espiritualidade e da evolução das Dimensões.

A Fonte é Serviço.

Nós somos Serviço.

Os Arcanjos são Serviço.

O Sol é Serviço.

***

Pergunta: pode ser difícil estar completamente no Coração. Isso significa que as ações que poderíamos
colocar não seriam sinceramente do Serviço?

Eu não disse isso.

Mas eu chamo simplesmente sua atenção e sua Consciência para que, se vocês servirem sem estar no Coração,
vocês estão em uma falsidade.

Vocês obedecem a regras morais ou de crenças, resultantes de sistemas religiosos ou espirituais, onde lhes
prometeram que, mediante o seu serviço, vocês iriam encontrar a sua libertação.

Vocês estão na servidão e no servilismo, e não no Serviço.

Isto não significa que não devam auxiliar, mas a ajuda não é o Serviço.

O Serviço é doação total.

Quando vocês penetram no Coração, vocês se tornam o Serviço.



Quando vocês não estão no Coração, vocês podem estar na ajuda, mas não chamem isso de Serviço.

Isto é servilismo.

O servilismo nunca conduziu à libertação, nunca.

Vocês podem passar várias vidas estando no Serviço, sem se mexer.

Há seres que se tornam o Serviço, totalmente.

Eles existem em meio a todas as tradições e a todas as religiões.

A sua Vida se tornou o Serviço, mas porque eles estavam previamente no Coração.

O Serviço que não é visto pelo Coração (e quando eu falo do Coração, eu não falo de concepção, mas de um estado
da Supra Consciência) não é o Serviço.

Eu não os chamo, assim, pelo egoísmo, mas eu apelo para a lucidez sobre o que vocês fazem como ação.

Muitas pessoas se escondem atrás do Serviço porque não são Guerreiros, porque desejam passar uma imagem de
solicitude, de gentileza e de benevolência, mas a imagem não é a Verdade, é uma representação e não o Ser.

Estar representando jamais irá conduzi-los ao Ser.

***

Pergunta: a geometria sagrada permite justamente equilibrar os Elementos no plano material?

Essa geometria sagrada, no plano material, não é a Ultra Consciência.

Isto é uma forma de conhecimento vibratório, e você poderia assim denominá-la.

Mas este conhecimento vibratório não é a Vibração do Coração.

Ele é externo.

O Coração não se importa, e a Consciência não se importa, com todas as construções, sejam elas, na sua linguagem,
as mais sagradas.

A consciência deve se desprender do que não é ela mesma.

Todas as construções externas, as mais belas da consciência humana, jamais irão levar à Supra Consciência, jamais.

A dificuldade está na simplicidade de ser capaz de se despojar de todos os sistemas externos, mesmo os mais
elevados, na sua linguagem, porque mesmo as mais elevadas dessas construções ou dessas vibrações, nunca irão

levar ao encontro da Supra Consciência, nunca.

Vocês falam, vocês, de uma evolução linear, de uma aprendizagem de elevação da Consciência em meio à
consciência comum.

De um refinamento, se vocês preferirem, nesta dimensão, que foi muito real durante milênios, mas que jamais irá
corresponder ao Despertar.

***

Pergunta: a astrologia ainda ocupa um lugar que pode ser útil para nós em relação aos Elementos?

A astrologia, a alquimia, o simbolismo, a geometria sagrada, todos esses conhecimentos denominados Conhecimento,
no sentido nobre, não são a Consciência superior e nunca irão ali levar.

Vocês devem se libertar do seu mapa astral.

Vocês devem se libertar das conjunções planetárias.

Vocês devem se libertar do que vocês chamam de cartas, de videntes, de médiuns.

Vocês devem se libertar, até mesmo, do que vocês dizem.



Esta é a maneira de se encontrarem.

Enquanto vocês estiverem associados, de um modo ou de outro, às leis deste mundo, vocês farão parte deste
mundo.

O objetivo não é o de se extrair deste mundo, mas o de transformar este mundo.

Não se trata de fugir, mas de combater.

E este combate é pacífico.

É necessário lucidez.

Os dados do seu mapa de nascimento são muito reais em meio a esta Dimensão.

Eles não têm estritamente qualquer valor na Supra Consciência onde eles não existem.

O alfabeto cósmico e a Dimensão Vibratória do Céu nada têm a ver com a influência dos seus planetas que foram,
vocês sabem, forjados e curvados para as necessidades de uma causa que inclui a queda desta Dimensão e a

Criação da Lei de ação / reação que vocês vivenciam, que eu vivenciei e que, então, eu me liberei.

Viver a Supra Consciência é se libertar de todas as limitações e, principalmente, das limitações espirituais e
esotéricas.

Elas ainda são freios mais potentes do que as ligações existentes no nível da sociedade.

Vocês acreditam se liberarem com os sistemas de Conhecimento, mas, em última análise, em relação à visão da
Supra Consciência, eles seguramente os afastam e de forma muito mais certeira do que outra coisa.

Isto não significa negar a existência da geometria sagrada, isto não significa negar a existência e a dominância da
astrologia.

Isto significa transcendê-las, ultrapassá-las.

Todos os condicionamentos, quaisquer que sejam, todas as influências Vibratórias, devem cessar para viver a Supra
Consciência.

Vocês devem ser um Guerreiro porque vocês devem se libertar do peso do seu passado.

Vocês devem ser um Guerreiro porque vocês devem se libertar dos condicionamentos vibratórios, sociais,
familiares e outros.

Desde, é claro, que vocês desejarem viver a Supra Consciência e desde que desejarem ser livres, se não, continuem
o seu caminho em um eixo linear.

Isto foi dito por aquele que eu denomino o maior dos Guerreiros, o Cristo, que rejeitou todas as honrarias, que rejeitou
todos os Conhecimentos, mesmo tendo vindo, mesmo tendo feito o aprendizado.

Entrar em seu ministério público, como vocês chamam, necessita de rejeitar tudo isso.

Vocês não podem estar na Supra Consciência e estarem submissos a um dado sistema de Conhecimentos, qualquer
que seja.

Os tempos (e disto também, vocês sabem) que vocês vivem hoje não são mais tempos lineares.

Sair da Consciência comum, penetrar o Estado de Ser, não pode ser realizado em uma concepção linear.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem, Humanos nesta densidade, eu fiquei feliz em me expressar e espero ter trazido elementos de clareza e de
precisão ou, pelo menos, de questionamento, sobre as suas próprias vidas e sobre os obstáculos que possam existir

em sua estrada que não é uma estrada, em seu caminho que não é um caminho, mas no seu momento atual que
bloqueia, de uma forma ou de outra, o acesso ao que vem em breve ao seu encontro.

Esperando ter trazido a vocês um pouco mais de lucidez ou de interrogação pela Presença Vibral nesta densidade, eu
espero ter ajudado.

Eu lhes transmito a minha Paz, o meu Amor.



Até logo, eu o espero.

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

Mensagem do MELQUIZEDEQUE DA TERRA (Philippe de Lyon) no site francês:
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Meu amigo, meu amado, revelo-me a ti a fim de que tu te reveles.

Venho dar-te meu Fogo, o Fogo que eleva, o Fogo que torna livre.

Meu amigo, meu amado, eu me revelo a ti, a fim de que tu te reveles, a ti mesmo.

Meu amigo, meu amado, queres dançar de novo nas estrelas? Queres tornar-te de novo total Luz? Queres
reencontrar o que tu és?

Eu te proponho a liberdade, eu te proponho a liberação.

Queres reencontrar o que está na liberdade, o que tu és na Verdade? Queres?

Se queres, então, eu o quero.

Queres reviver na Unidade?

Queres reviver a Alegria que dura eternamente?

Meu amigo, meu amado, queres viver, enfim, o final da ilusão e dos sofrimentos?

Queres viver eternamente pleno e repleto da Alegria e de minha Presença?

Queres dançar nas Dimensões?

Meu amigo, meu amado, eu te trago o Fogo da liberação.

Queres reencontrar, além dos véus da separação, a Verdade de tua Eternidade?

Meu amigo, meu amado, os tempos que vives, nesta ilusão, terminam. Em todos os tempos, toda época, no
que tu vives, manifestei-me a fim de que jamais perdesses o que tu és. Jamais fostes abandonado.

Eu espero, esperei e esperarei o que te é necessário como tempo para percorrer a distância que te separa de
nós, enfim unidos e reunidos.

Hoje, a dança da Luz penetrou teu universo. A hora chegou, se tu a desejas.

Queres sair do que percorres desde tanto tempo procurando, consciente ou inconscientemente, o fim do
tormento?

Meu amigo, meu amado, queres viver, enfim, a Unidade e ao Estado de Ser? Reencontrar minha Presença em
tua Presença?

Queres viver a Vibração que não tem fim? A Vibração é a Consciência que não se apaga jamais. Queres ser
liberado de teu isolamento?

Eu assisti ao conjunto de tuas experiências. Eu as conheço todas, sem exceção, quaisquer que tenham sido.
Tenho a memória, conheço as alegrias e as penas.

Hoje, te é proposto reintegrar os domínios da Unidade, reintegrar a Alegria eterna, lá, onde não pode existir
qualquer sofrimento e qualquer limitação.

Meu amigo, meu amado, nós nos aproximamos um do outro.

A FONTE - 7 de novembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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O momento está aí de penetrar, em majestade, pela graça do amor e do Fogo, o que tu és.

Que temes? Que há a perder? Que há a abandonar? Nada.

Se te aproximas de mim, como eu me aproximo de ti, tu viverás a completude, a absoluta plenitude. Regar-te-ei
à tua própria Fonte.

Tu não conhecerás mais nem sede, nem fome, nem calor, nem frio. Tu serás teu próprio calor, teu próprio
alimento.

Meu amigo, meu amado, aproximo progressivamente minha Luz de tua Luz.

Em ti vive a Eternidade, em ti vive um mundo sem vazio e sobreturo sem sofrimento.

Queres reencontrar o Fogo? Queres reencontrar o brilho e a autenticidade do que és?

Meu amigo, meu amado, não te sintas indigno porque tu és digno disso. Pouco importa o que tu crês, eu te
digo, eu, que tu és a Luz, que tu és o Amor.

Tu percorrestes um caminho pesado. É tempo, hoje, de viver a leveza. É tempo, hoje, de reencontrar o que tu
és em Verdade e não o que tu crês que sejas.

Em Verdade, tu és tudo e bem mais do que tu podes crer.

Além desse véu, tu és uma estrela, um sol, tu és uma criação, um mundo todo para ti.

Além desta ilusão tu não és mais criatura, mas tu és criador. Tu não és entidade, mas tu és totalidade.

Além desta densidade, não há qualquer separação entre ti e eu. Eu te conheço como tu me conheces porque
nós somos eternos e juntos percorremos e cantamos a glória da Luz, porque é o que somos, tu e eu.

Eu te chamo a revelar e a despertar o que tu esquecestes.

Não é questão de crer mas é questão de viver e de Ser.

É questão de te unificar. Acolha-te, acolha tua leveza, tua Vibrância, tua Alegria.

Não tenhas medo, não há lugar para o medo no que tu és, além desta ilusão que tu projetastes.

Além desta limitação, tu és ilimitado e permanente.

Hoje, eu venho a ti, mas hoje foi o dia que existiu sempre. Simplesmente hoje tu percebes, a um nível ou outro,
que a experiência (qualquer que tenha sido sua beleza, sua completude) é no entanto incompleta porque te

falta, no que vives, a verdadeira Alegria, a verdadeira satisfação, a verdadeira Eternidade.

Dentro do que percorrestes como ilusão, tu és mortal, e, no entanto, o que tu és é imortal.

Queres caminhar para a leveza? Queres caminhar para a Unidade? Tu és isso e nenhum outro.

Meu amigo, meu amado, queres colocar fim à experiência da limitação? Queres parar de jogar, para tornar-te o
jogo e a Verdade?

Em ti, mesmo nesta densidade da qual participas, inúmeras Consciências da Luz não separada te ajudam a
reencontrar o sentido e a verdade do que tu és.

A Vibração da Luz se aproxima agora de minha Luz e penetra os mundos que percorrestes, esses mundos
divididos onde tu quisestes me criar e me recriar em tuas criações efêmeras.

Meu amigo, meu amado, se tu vibras para mim, tal como uma tensão de abandono, então eu me abandonarei a
ti e em ti, a fim de que tu reencontres nossa Eternidade.

Meu amigo, meu amado, não sentes? Não percebes, além da ilusão e do peso em que evolues, esta
aspiração, em ti, de viver, em Verdade, a alegria de tuas próprias redescobertas?

Não sentes, em ti, a aspiração para reencontrar o que está além do véu, o que te espera desde que tu
descestes nesta densidade?

Certamente, meu amigo, meu amado, tu fostes criado livre, então, tu tivestes a possibilidade de fechar-te nesta
forma específica de manifestação da Vida, privada de nossa livre reunião e livre interação.

Nesta densidade, tu perdestes tua liberdade e tu chamastes a isso livre arbítrio.

Tu perdestes tua Alegria e tu chamastes a isso prazer.

Perdestes a tua Unidade e chamastes a isso experiência.

Tu perdestes tua graça e chamastes a isso ação/reação.



Tu perdestes a memória do que és e as substituistes por memórias.

Hoje, meu amigo, meu amado, é possível ir para um espaço de resolução, um espaço onte todo antagonismo
desaparece, um espaço onde o Fogo pode vir alquimizar o que não existe senão em teus pensamentos e em

teu livre arbítrio.

Meu amigo, meu amado, coloque-te em teu Templo Interior, acolha em ti o Fogo do Amor, acolha em ti a Luz
que vem.

Em teu Templo Interior isso transmutará as barreiras e os limites.

Tu te transmutarás, então, reencontrando tua Verdade, porque tu és Verdade e tu és Beleza, mas não uma
beleza efêmera que se desvanece como a rosa ou como o tempo que passa sobre tua pele, mas uma Beleza

eterna, como pode ser a Luz a mais perfeita, aquela que brilha permanentemente.

Meu amigo, meu amado, tu és chamado, pelo canto do Espírito em ti, a reviver enfim em totalidade, tu és
chamado a reviver, enfim, e sem fim, tu és chamado enfim a reviver tua Luz.

Aprenda a te colocar onde vive a Eternidade em teu Templo Interior, em teu Coração.

Vibre, em ti, o chamado à minha Presença e o chamado à tua Presença, juntos.

O nosso encontro está previsto. Eu venho te lembrar teu juramento e meu juramento. Venho te
lembrar tua promessa e minha promessa, aquela de nos reencontrarmos.

Nós nos separamos com esta promessa e este juramento. Nós nos reencontramos, hoje, porque este é o
momento.

Em teus universos, a Luz e a Vibração, o amor e a Vibração, vem enfim fecundar e se casar com minha
Radiância e tua Radiância para, enfim, ficarem juntas.

A hora da separação terminou. Permaneça em ti, centrado em teu Templo Interior, aí onde nada virá te atingir
dos elementos desse mundo ilusório.

Meu amigo, meu amado, esse dia assinala, para ti e para mim, a possibilidade de reviver Unificados, de reviver
a Criação perpetuamente recomeçada da Luz, da Criação da Alegria.

Meu amigo, meu amado, hoje, o Fogo do Amor vem, se tu o desejas, te procurar, te revelar e te despertar à
Verdade e à Beleza porque não há nada que seja maios belo que a Consciência que se reencontra no Amor.

Não há nada de mais Verdadeiro que essa reversão, não há nada de mais verdadeiro do que se reencontrar.

Meu amigo, meu amado, avance humildemente para ti mesmo e portanto para mim. Deixe Vibrar e se liberar a
Dimensão na qual tu estás mas à qual tu não pertences.

Tu não pertences senão a ti mesmo e somente a ti mesmo.

Tu não pertences a ninguém mais, mesmo a mim, porque eu me dei a ti.

E, portanto, somos unidos e Um. Entre nós não há pertencimento, há dom.

Meu amigo, meu amado, aí estão algumas frases que tinha vontade de Vibrar em tua Consciência a fim de
amplificar o impulso ao Amor, à Verdade e à Beleza.

Eu estou aí, como sempre estive. Então, hoje, eu te acolho como em cada dia. Jamais estivestes só. Somente
esta ilusão te fez acreditar nisso. Tu és minha Graça, como eu sou tua Graça e a Graça é infinita. Ela não pode

cessar, ela não pode ser asfixiada, ela pode simplesmente ser atrasada, mas não há mais atraso agora.
Entramos, tu e eu, na última ressonância, aquela que precede o rompimento total da ilusão.

Meu amigo, meu amado, inúmeros de meus embaixadores te deram meios simples de te aproximar desse
momento. Eu não te juntarei outros. Vou, ainda uma vez, te desejar, para ti, a simplicidade, a humildade e a

plenitude.

Meu amigo, meu amado, vou, não deixar-te, mas, simplesmente, parar essas palavras, a fim de que, no
silêncio, vibre teu Coração e tua Essência, a fim de que no silêncio, o Fogo do Amor se abrase.

Eu te dou minha Paz porque tu és a Paz. Eu te amo.

___________________________
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Questão: é verdade que durante a cremação, o canal Sushumna queimaria muito rápido e perderia
todas as suas memórias, o que retornaria, de fato, a uma vida que «não conta»?

Bem amado, se todas as memórias tivessem a capacidade, efetivamente, para desaparecer deste modo,
todas as almas estariam liberadas desta ilusão.

Não haveria mais necessidade de reencarnação.

Entretanto, as regras, que certamente puderam existir em dados momentos da sua história passada, hoje, não
têm mais qualquer sentido.

Os laços entre o corpo e a alma tornaram-se menos pesados do que eram anteriormente.
Assim, as almas que se liberam desse corpo desde alguns anos, não estão mais sujeitas às leis do carma.

Elas esperam, em espaços intermediários, a fim de viver de acordo com a sua transição, reviver em terceira
Dimensão Unificada ou em quinta Dimensão.

Não há, portanto, preocupação com relação a isso. 

***

Questão: o que fazer quando sentimos reatividade em relação a uma outra pessoa?

Bem amado, é preciso bem compreender que esse tipo de perturbação apenas pode se manifestar se existir,
em você mesmo, uma falha correspondente a isso.
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Então, perder o alinhamento em razão disso é certamente uma forma de aprendizado na persistência do
alinhamento, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores.

Há, nesse nível, um real aprendizado, uma real experiência que permite procurar manter o seu Estado de Ser, o
Estado de Ser que não pode, em qualquer caso, estar sensível às circunstâncias exteriores.

Obviamente, isso é concebido como um obstáculo, um embaraço, e isso necessita entrar cada vez mais
profundamente no Estado de Ser e no alinhamento.

Existe um espaço onde as perturbações exteriores, quaisquer que sejam (do domínio sonoro, do domínio
vibratório ou do domínio astral, planetário ou outros) devem se tornar e irão se tornar, se você quiser persistir

no nível do Estado de Ser, totalmente indolores e ineficientes.

Vocês devem portanto fazer o aprendizado do que os incomodam, a fim de não mais serem incomodados.

De fato, se o seu estado de Estado de Ser e o seu estado de Consciência de alinhamento e de ajustamento
com o seu ser interior se desestabilizar e existir uma perturbação de ambiente, como vocês farão para manter

esse estado, quando perturbações de ordem muito mais intensa surgirem no seu ambiente?

Isso é feito para permitir-lhes viver o aprendizado, não a insensibilidade, mas a não interação com o ambiente
que será necessário.

***

Questão: como atrair a abundância?

A abundância se cria na própria existência.
A abundância é exatamente o necessário ao seu equilíbrio.

Para isso, alguns seres têm necessidade de viver a estabilidade do seu ser interior para ali compreender que
eles irão se tornar muito rapidamente independentes das circunstâncias exteriores.

O que está agora presente entre vocês é chamado de «Tempos Reduzidos».
Durante esses Tempos Reduzidos alguns seres têm desafios específicos.

Alguns têm desafios com relação ao lugar, outros têm desafios com relação ao dinheiro, outros têm desafios,
enfim, com a imobilidade ou com o excesso de movimento, assim como foi dito.

Assim, cada um se encontra no reajuste dos últimos obstáculos para viver o Estado de Ser.

*** 

Questão: é normal ter, nesse momento, problemas de saúde, de estados infecciosos?

Vocês estão em um período onde os fenômenos que qualificam de infecciosos estão ligados às Vibrações
existentes, ou apenas pelo clima, ou apenas pelas condições elétricas e eletromagnéticas existentes em meio

à sua densidade.

O período é propício, efetivamente, devido às influências astrais e cósmicas e às influências solares, para viver
certo número de desarranjos.

Entretanto, esses desarranjos não irão afetá-los além da conta.

Eles são também um engajamento para restituí-los, o máximo possível, ao seu Estado de Ser, a fim de
permitir-lhes ter uma Vibração que irá se situar amplamente acima da gama de frequências ligadas à dualidade

e à doença.

Entretanto, alguns de vocês têm também coisas a eliminar que correspondem a este período e aos reajustes
necessários com relação ao Estado de Ser.

***

Questão: pode nos dar os nomes dos canais que os acolhem, realmente?

Não me compete revelar isso.
O princípio da Unidade não permite, para um Arcanjo revelar, na sua densidade, o que seria para vocês uma

prova de dualidade.

A sua relação com os planos multidimensionais os faz, pelo princípio de atração e ressonância, encontrar o que
deve ser encontrado.

Obviamente, o Arcanjo Miguel, como é o mais conhecido a intervir na sua Dimensão desde milhares de anos,
tem múltiplos canais e numerosas vozes, cada um tendo funções precisas e por vezes muito diferentes.



A diferença se faz unicamente pela capacidade daquele que vocês chamam de canal, de médium, para deixar
penetrar as suas estruturas pela maior quantidade de Luz e de Vibração vinda desse contato.

Obviamente, a personalidade desse canal, do médium, pode interferir porque, de todo modo, as palavras que
escolhemos são oriundas da capacidade Vibratória que captamos no cérebro.

Como sabem, alguns Arcanjos têm muita dificuldade para se exprimir por palavras, mesmo nos canais mais
puros. 

Assim é o caso do Arcanjo Metatron, cuja linguagem Vibratória está extremamente afastada do que vocês
chamam de palavras.

Assim, cada vez mais, através dos seus contatos com os diferentes canais ou médiuns, o importante não é
saber se é legítimo ou verdadeiro ou falso.

O importante é Vibrar e sentir a Vibração e a quintessência.
A verdade está aí, e em nenhum outro lugar. 

***

Questão: existe outro planeta tão belo como o nosso?

Muito mais belo.
Vocês não estão no auge da Criação.

Vocês estão em um planeta falsificado onde tudo foi deformado e encoberto.

Vocês têm apenas o reflexo da Verdade.

Os mundos da Luz, e mesmo da 3ª Dimensão Unificada, participam de um nível de harmonia do que vocês
chamam de beleza, bem além do que vocês podem alcançar, sentir, provar nesse mundo.

***

Questão: eu sinto, depois de alguns protocolos, queimações ou dores. É normal?

Há uma relação entre a ativação do que eu lhes dei (Alfa, Ômega, Hic e Nunc), com a capacidade, nova, para
muitos de vocês, para penetrar esferas que até o presente lhes eram desconhecidas.

Entretanto, isso se faz por vezes por fenômenos que vocês qualificam de dolorosos, porque há atritos e
ressonâncias que se criam nesse nível.

Entretanto, não precisam se inquietar.
Isso não é o sofrimento de uma patologia.

Isso é simplesmente a aplicação de novos processos que, por vezes, produzem mais atritos do que outros.

***

Questão: Humanidades foram capazes de entrar na Luz, na suavidade?

O que você chama de entrar na Luz?
A partir do momento em que você está na 3ª Dimensão Unificada, até a Fonte, você está na Luz.

Existem então humanidades, humanoides ou não, que foram privados, pela falsificação de algumas raças,
desse dom natural.

Em meio aos multiversos e multidimensões chamamos isso de 3ª Dimensão dissociada.
A passagem da dissociação à unificação é um processo que não pode se fazer pela suavidade, em nível

coletivo.

Entretanto, pode se realizar na suavidade a partir do momento em que um indivíduo, uma determinada
consciência é capaz, de maneira prévia à dissolução da ilusão, viver já em Unidade.

Da distância que existe entre a personalidade e o Estado de Ser, quanto maior esta distância, maior é o
sofrimento.

E isto não está ligado à revelação da Luz, isto está ligado ao isolamento da Luz.
Isto está ligado à recusa ou ao não reconhecimento da Luz, de algumas almas e de alguns caminhos.

***



Questão: foi dito que a Fonte decidiu colocar fim à experiência da dualidade ...

Completamente.

***

Questão: ... mas que aqueles que desejassem prosseguir a experiência teriam a liberdade...

Existirá, temporariamente, e, certamente, no nível temporal da sua Dimensão, muito menos longo, onde as
almas, algumas almas, poderão estar dentro de um ou dois sistemas solares, fechados, como em gestação

nesta ilusão.

Entretanto, de maneira geral, o conjunto dos multiversos e multidimensões que foram dissociados termina,
totalmente.

Não há discrepância nem contradição.

A Fonte decidiu colocar fim à experiência em escala global, eu diria.

Entretanto, existem casos em que algumas almas têm necessidade, ainda, de uma gestação e de um
isolamento um pouco maior, antes de reencontrar a sua dimensão inicial.

Isso se refere a poucas almas relativamente à multidão de almas existentes, aprisionadas nesta Dimensão. 

***

Questão: isso corresponde, se eu ousar dizer, a um perfil de almas específico? 

Não, absolutamente não.

***

Questão: isso poderia corresponder aos «mil anos» de que fala o Apocalipse?

Sim.

***

Questão: quando estamos em contato, individualmente, com intervenientes de outros planos, como
saber se nos levam para a Unidade ou se nos mantêm, de preferência, na dualidade?

Duas respostas.
Princípio de ressonância e de atração.

Vocês mesmos, estão sinceramente no caminho para a Unidade?

Segunda resposta.
Os planos da Unidade, os planos da Luz Vibral Autêntica, manifestam-se, de uma maneira ou de outra, em meio
às dimensões que são, em vocês, as mais etéreas, fazem-no trazendo-lhes um suplemento de Consciência ou

suplemento de alma.

Eles seguem no sentido da humildade e da simplificação.
Eles seguem no sentido de um crescimento da sua Luz interior, enquanto que o que participa da falsificação e

que não está então ligado à Luz Autêntica nesses planos intermediários, irá lhes retirar a energia da
Consciência, alterando então a sua Consciência no sentido de uma redução da sua taxa Vibratória.

Dessa maneira, então, estar em contato com um ser da Luz Autêntica deve lhes trazer e lhes insuflar um
suplemento de Alegria interior, o que é impossível com uma entidade pertencente ao mundo astral, ainda que

esses conhecimentos possam ser temíveis de legitimidade, no nível desses mundos intermediários.

Assim, vocês não podem confiar no seu intelecto, vocês não podem confiar na legitimidade do que é dito, mas
vocês podem confiar unicamente na Vibração e na qualidade que esta Vibração tem sobre vocês e em vocês,

bem como para o canal (que, entretanto, em si mesmo, tem a possibilidade de perceber e de sentir o efeito
Vibratório do que é percebido no nível do Coração), mas, obviamente, também, para o ser que está fora e que

vive o processo exteriormente.

O que vocês vivem, o que vocês ouvem, o que vocês leem, tem para vocês um efeito de abertura ou de
fechamento?

E o problema volta, nesse momento, ao mesmo.



O problema não é relacionar-se com a Unidade ou com a dualidade. 

Relacionar-se com a dualidade seja talvez necessário, para alguns de vocês, a um dado momento.
Vocês podem aprender igualmente, com a dualidade e a Unidade.

A diferença essencial não se situa no aprendizado, mas, sim, no nível da transformação, o objetivo sendo o de
transformá-los e trazê-los de volta à sua Unidade.

Obviamente, se você for um Ser que não vai para a Unidade e que decidiu prosseguir a experiência da
dualidade, você pode ser muito incomodado por uma manifestação Vibratória que vem da Unidade.

Em resumo, não há bom e mau, não há necessidade de saber se isso é Unitário ou é dualidade.
O importante é compreender se isso, em você, o conduz ao seu caminho ou o afasta do seu caminho.

***

Questão: Seres que não seriam da Unidade, procurariam se apresentar como tal?

Mas obviamente.

Vocês não acreditam que eles vão se apresentar como Seres da dualidade ou Consciências da dualidade, não
é?

Entretanto, a presença de um Ser denominado Arcanjo, Melquizedeque, ou outros intervenientes, participando
realmente da Luz Vibral, levam, em meio às suas estruturas, Vibrações específicas.

Progressivamente e à medida que vocês aperfeiçoarem as suas percepções Vibratórias, vocês vão se
aperceber de que viver o Fogo do Amor e a abertura do chacra do Coração é estritamente impossível com as

entidades da dualidade, a dualidade que não pode participar do Coração, de maneira alguma.

***

Questão: após viagens fora do corpo, contatar os Anais Akáshicos é uma real possibilidade, ou
trata-se de fato de alguns planos astrais?

O que é chamado de "Anais Akáshicos" pertencente ao corpo causal, participa da mesma ilusão que o corpo
mental, que o corpo astral.

O que nós lhes falamos são de domínios Vibratórios bem além desses mundos aí.

Eu os lembro aliás, de que o Ser humano que chega a um certo nível de evolução vive o que vocês chamam de
iniciações, e de que a última iniciação nesta Dimensão consiste, justamente, em queimar o que vocês chamam

de corpo causal e, portanto, em superar os mundos de ilusão.

Assim, existem matrizes cristalinas que são o reflexo do que vocês denominam «Anais Akáshicos» que estão,
eles, bem ao abrigo nos mundos da intraterra e nas multidimensões.

Entretanto, as informações referentes às suas vidas passadas correspondem a esta matriz e a nenhuma outra.

Há uma diferença essencial entre a memória das suas vidas passadas e a memória da sua Dimensão Solar ou
estelar.

A matriz registra, para a maior parte das almas, o conjunto das suas ações.

Isso corresponde ao que vocês chamam de lei do carma.
A lei do carma é uma falsificação da lei de Ação da Graça.

Nos multiversos e multidimensões não dissociados, a lei de ação/reação não pode existir, porque tudo é Graça.
O objetivo e a sutileza da Sombra foi lhes fazer crer que o conjunto de universos evolui, em todas as

Dimensões, segundo esse princípio de dualidade.

A dualidade, o eletromagnetismo, não se refere senão ao seu universo fechado e falsificado e certamente não
ao que acontece além do véu da ilusão.

Não esqueçam que o que vocês veem com seus olhos, olhando o céu, não é a realidade do que é o Céu.

***

Questão: o que deveríamos ver, uma vez que não se trata da realidade?

Isso não seria visto, mas isso seria vivido: A Beleza, a Graça, o balé da Luz nas estruturas, o balé das



partículas, as multidimensões.

Vocês irão ver os Arcanjos, as Confederações da Luz em torno do seu sistema solar.

Não haverá ali distância entre os sistemas solares e as galáxias.

O que vocês chamam de distância entre tal e tal galáxia é apenas uma ilusão, em relação com a sua
dependência nesta Dimensão, que tem as suas próprias regras, certamente, e as suas próprias leis que os

seus cientistas descobriram.

Mas, obviamente, os cientistas sabem, hoje, que além desta Dimensão existem outras Dimensões e que o
acesso a essas outras Dimensões não pode se fazer senão parando o tempo.

Além do tempo, vocês irão descobrir as outras Dimensões.
Isso está especificado, isso é conhecido e está perfeitamente integrado no campo da Consciência da

compreensão Humana.

***

Questão: o eletromagnetismo não pode então existir em um mundo Unificado e ele é então o que
sustenta a nossa própria matriz?

Completamente.
A base da sua matriz está ligada ao eletromagnetismo.

O que vocês observam, mesmo nas estrelas, o que vocês chamam de buraco negro, o que chamam de jogo
do eletromagnetismo, além das forças gravitacionais, é apenas o que vocês creem.

O eletromagnetismo poderia ser assimilado a uma condensação do tempo e do espaço, a uma curvatura, em
anel, do espaço e do tempo.

As leis do eletromagnetismo estão muito ligadas às forças que vocês chamam de gravitacionais e que
precipitaram esta dimensão em que vocês estão.

***

Questão: é então a curvatura do nosso espaço/tempo que criou as forças eletromagnéticas?

Completamente.

***

Questão: como isso foi feito?

Isso nos levaria para bastante longe.
Mas, quando vocês descobrirem os espaços multidimensionais não limitados do seu Estado de Ser, vocês irão

compreender e viver que o Sol não pode ser fogo.

Vocês irão compreender e viver que o núcleo cristalino dos planetas não é um núcleo de fogo, mas, sim, um
núcleo cristalino.

Vocês irão compreender que não há distância entre tal e tal Luz.

Vocês irão compreender que o desenrolar em espiral dos braços da sua galáxia é uma ilusão porque vocês
irão vivê-lo.   

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=484

07 de novembro de 2009

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G..

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=484
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
SÉRIE **SAINDO DA ILUSÃO**

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao
************  

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao
http://portaldosanjos.ning.com/


~ NA PRESENÇA DO CORAÇÃO ~

 Eu sou RAM.
Recebam a minha Paz, recebam as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, acompanhado da Vibração do conjunto da nossa reunião de Melquizedeque.
Eu venho, acompanhado do conjunto da Radiância Arcangélica.

Bem amados Irmãos humanos, hoje e agora, é um dia capital no espaço da Presença do Coração, pela
preparação que a Humanidade vivenciou desde um quarto de século.

Vocês entram nos preparativos finais do acesso ao seu Coração, do acesso à Unidade e ao Estado de Ser.
Para alguns seres humanos, a preparação foi longa, para outros, ela foi mais fácil, mas não importa, no final,

porque o conjunto da Humanidade chegou a este ponto preciso onde as portas da interioridade de abrem a fim
de revelá-los à sua verdadeira Dimensão, além do Humano e, no entanto, Humano.

A sua multidimensionalidade se revela a vocês pela porta do Coração.
Eu os instruí e ensinei sobre o modo de chegar de maneira simples ao Coração (ndr: ver a ‘Meditação

direcionada para o Coração’ em “protocolos”).
Hoje, a abertura do seu Templo Interior chega ao fim, esse Templo Interior que se prepara para acolher o

Mestre da Luz.
Agora, vocês captam as primícias pela percepção da Consciência da Radiância Arcangélica, pela percepção

da minha Presença e da Presença dos Melquizedeques.
As suas lâmpadas se acendem, as chaves de Luz vibram em vocês.

O que vocês vivem é a Verdade e a Eternidade.             
A sua Consciência se abre aos territórios, para a maioria de vocês, desconhecidos, e que, no entanto, são os

seus, de toda eternidade.
Vocês se despertam a espaços infinitos.

Em meio a este espaço infinito, não há qualquer necessidade, qualquer hábito, há apenas a Alegria e o Ser.
 Acostumando-se a se imergir em meio a esta Vibração, a Luz irá preencher a sua Consciência porque é o que

vocês são.
Aceitar e aceder a esta dimensão de vocês mesmos, irá proporcionar Alegria, Felicidade.

As Núpcias que se anunciam, o seu encontro consigo mesmo e com o Mestre da Luz, firmam o seu retorno em
meio aos mundos Unificados.

Os véus caem, as retenções, as crenças, elas, também, se afastando de vocês.
Alguns podem ficar confusos.

Compreendam bem que esta etapa é também, em alguma parte, uma perda que vocês não têm que
menosprezar, que vocês têm também que respeitar.

A Consciência que vocês tiveram em meio a esta densidade era respeitável, independentemente das suas
limitações e das suas deficiências.

***

Hoje, vocês preparam o seu retorno à imensidão, hoje, a vibração do Coração manifesta e constrói as primícias
do seu encontro consigo mesmo e com o Mestre da Luz.

Vocês vão viver na Verdade e não somente em palavras, e vocês irão compreender, então, e viver que isso
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não eram palavras em vão quando nós os chamávamos de “Sementes de estrelas”, de “Filhos da Luz”, de
“Filhos da Lei do Um”.

Isso será, cada vez mais, a sua Verdade.
Em meio a esse espaço ilimitado onde vibra a Luz autêntica, a Alegria está por toda parte.

Vocês mesmos se tornam esta Vibração e esta Consciência.
O resto morre e se afasta.

Bem amados, hoje, eu não farei grandes apresentações porque, agora, vocês estão preparados, aqui e em
meio mesmo à Humanidade, para viver a Unidade e a Alegria tendo superado (ou estando em via de

superação) a dualidade.
Superando as vicissitudes das leis cruéis da ilusão deste mundo, não focalizando mais a sua Consciência nos

conflitos, no desenrolar exterior do que está à porta de vocês, recolhendo-se no seu ser interior vocês se
revelam em meio à nova Dimensão que é Amor e Eternidade.

***

O Amor é a resposta absoluta.
O Amor, em meio à Luz Vibral, é o que vocês são.

É isso que hoje (na preparação para a etapa principal que irá lhes propor o Conclave e o Arcanjo MIGUEL),
todos vocês, à sua maneira e ao seu modo, mesmo sem poder sempre exprimi-lo claramente, estão prestes a

viver: ao mesmo tempo, esta privação e esta exultação.
A antiga vida, a antiga Consciência vai se afastar de vocês.

Vocês irão, se vocês o desejarem, penetrar sem dificuldade em meio ao Coração e à Unidade, em meio à
Verdade.

Vocês não terão palavras nem termos adequados para explicar a Vibração e a Luz que os percorrem porque
vocês irão se tornar a Vibração e a Luz.

Hoje, acompanhados do conjunto da Vibração dos Melquizedeques e do conjunto da Radiância Arcangélica (o
conjunto, supervisionado pela Divina MARIA) e pela conexão com A FONTE, nós iremos, pelo silêncio e pela

Vibração, penetrar o espaço sagrado.
Isso é agora.
Eu os amo.

... Efusão de energia ...

Em meio à Luz do Fogo do Amor, bem amados Filhos da Luz, avancem no seu caminho, humildes e plenos.
As nossas Radiâncias, as nossas Irradiações e as nossas Presenças acompanham vocês.

Vocês são os Filhos da Lei do Um, os Filhos da Unidade.
Vocês mesmos se criam em meio à Luz.

Nós os deixamos, agora, viver isso junto e em particular, face a face, Coração a Coração.
Nós lhes dizemos até breve, até logo mais, aqui e agora, em vocês.

Eu os abençoo.
Nós os abençoamos.

************
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Questão: um «primeiro acesso» ao Estado de Ser, uma fulgurância, dá certeza de acesso futuro? 

Bem Amada, o primeiro acesso ao Estado de Ser mostra-se por uma forma de revolução de Consciência.

A Consciência que vive não pode duvidar um milionésimo de segundo do que ela vive.

Quer isso se chame fulgurância, porque dura um milionésimo de segundo, quer isso dure e se manifeste
regularmente, o exato primeiro acesso ao Estado de Ser marca o fim definitivo de sua forma de contrato com

esta densidade, mesmo se alguns de vocês deverem ali continuar, ainda por algum tempo.

***

Questão: a partir do momento em que desejamos a Vibração da Luz com fé, com confiança e com
ausência de medo, quais obstáculos podem subsistir à entrada no Estado de Ser? 

Bem Amada, todos aqueles que se referem ao conjunto das suas crenças.

***

Questão: pelo contraste com as energias nas quais nos banhamos (ndr: no estágio), o retorno ao
exterior pode ser um pouco difícil.

Há, bem amada, nesse nível, um aprendizado.

A partir do momento em que você viveu o que chama de Vibração consciente, ou Vibração Luz, a partir do
momento em que as suas Lâmpadas são despertadas a esta dimensão da Unidade, compete-lhe manifestar

isso no que você chama de exterior e de ambiente, qualquer que seja a dificuldade deste.

A partir do momento em que você estabilizar, em você, esta Vibração interior e este estado de Consciência
que você vive, tornar-se-á cada vez mais fácil ali permanecer, qualquer que seja o ambiente.

Este é o objetivo.
Isso necessita um desaprender e, ao mesmo tempo, de uma eliminação de todas as crenças.

Em regra geral, o Ser Humano, quando é confrontado com um problema exterior, vai ali trazer soluções guiadas
pelas suas próprias crenças e convicções, guiadas por uma série de comportamentos e de ações que estão,

todas, ligadas à dualidade.

Viver no Estado de Ser não é isso.
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Viver no Estado de ser vai consistir em deixar agir, em vocês, a Vibração e a conexão à Unidade.
A partir desse momento, desenhar-se-á a ação justa que não será uma reação, mas, sim, uma ação da Graça.

***

Questão: qual é o lugar do silêncio interior nesse processo?

É preciso bem distinguir o silêncio interior correspondente à ausência de sinais mentais, emocionais ou
ambientais (estabelecidos na forma do que chamam de meditação) que é diferente do silêncio interior que

ocorre depois da atualização da Nota Si e da reversão (traduzindo o acesso ao Estado de Ser).

Esses dois silêncios não são passíveis de sobreposição. 

Entretanto, o primeiro silêncio permite-lhes, a partir do momento em que você vibrar no som Si e no som da
conexão ao Estado de Ser, aproximar-se da Consciência que bascula no Estado de Ser.

***

Questão: ao que corresponde a coluna de Luz Branca que sinto e vejo sobre mim?

Bem Amado, a Vibração percebida, sentida e vivida, no seu corpo físico e nas suas estruturas sutis, nesta
dimensão, é a ilustração do que há para viver.

A partir do momento em que você solicitar significados, você se afasta e apaga a Vibração.

É-lhe solicitado para vivê-la e amplificá-la e não para encontrar o significado.
Esta é uma atitude ligada ao mental e a nada mais.

Enquanto você quiser significar, com palavras ou com explicações, você irá apagar a Vibração.

A Vibração pede para aderir à Consciência.
Ela não pede para ser apropriada pelo mental, a fim de ser qualificada segundo um referencial pertencente a

este mundo e a esta dimensão.

Assim, você deve perder o hábito de querer a todo preço significar e qualificar.
O significado da qualificação é a marca da dualidade e absolutamente não da Unidade.

***

Questão: eu não ouço o som SI e não sinto Vibração específica. Por quê?

Bem Amada, o importante é viver as Vibrações.
As Vibrações são reais.

Elas participam da nossa Presença na sua Dimensão.
Entretanto, elas são reais e ativas.

Então, há aí uma noção de prazo e de temporização, por vezes necessário a alguns caminhos de Alma.

Não há que, nem se inquietar, nem, aí também tampouco, crer que nada é percebido, que nada é vivido na
Unidade.

O conjunto da Humanidade, mesmo aquele que jamais ouviu falar dos Casamentos Celestes, nem mesmo da
noção de Consciência ou de energia, irá vivê-lo, no momento que corresponde a sua Alma e a seu Espírito.

Não é preciso esquecer, tampouco, e é uma frase que eu emprego frequentemente: “os primeiros serão os
últimos e os últimos serão os primeiros”.

A irrupção da Luz, tal como lhes definiu o Senhor Metatron, na sua densidade, é uma Verdade e uma realidade
da qual vocês irão constatar, em breve, os efeitos na matriz e no interior da sua própria matriz. 

***

Questão: há, do seu ponto de vista de Arcanjo, um aspecto importante do conceito de Estado de Ser
que teremos omitido abordar ou que lhe pareceria importante abordar?

Parece-me que, no nível Vibratório, vocês já viveram o essencial.

Obviamente, no nível de qualificativos humanos, poderíamos associar uma variedade de conceitos, de



palavras.
Entretanto, eu tenho que lembrá-los que as três palavras mestres que permitem o acesso ao Estado de Ser

são: simplicidade, humildade e Serviço.
Não há outras. 

***

Questão: qual é a correlação entre a subida vibratória das Sementes de estrelas e o
desaparecimento da matriz?

A matriz na qual você evolui está privada, literalmente, de Luz.

O que você vê são apenas reflexos da Luz.

A partir do momento em que a Luz se revelar, na Verdade do que é, a matriz não pode existir.
Esta matriz, assim como disse Metatron, assim como inúmeros intervenientes disseram, é uma ilusão total.

Ela não existe nos mundos da Luz.

***

Questão: você acaba de especificar que as nossas crenças seriam o principal obstáculo ao Estado
de Ser. Quais seriam os meios mais eficazes para dissolvê-las?

A melhor maneira, além da humildade, da simplicidade e do Serviço, é a ressonância ligada à frase que
pronunciou Cristo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar de novo como uma criança». 

Uma criança não tem crença.
Ela está no instante e, na totalidade, no instante.

A sua ação não é guiada geralmente de maneira arquetípica, por uma reação, mas, bem mais, pela vida do
instante.

Penetrar o instante é uma experiência que resulta no Estado de Ser.

O instante é despojado de crenças.
O instante é despojado de adesões do seu mental, das suas emoções, a um dado esquema ou a um

determinado aprendizado.

Entretanto, as três palavras que pronunciei: humildade, simplicidade e Serviço, são as Chaves essenciais para
aproximá-los da sua Unidade.

Contudo, é preciso também aceitar o que eu defini, várias vezes: o abandono à Luz. 

O abandono à Luz é um ato que se tornou possível hoje.
É, aí também, o que foi realizado por Cristo sobre a cruz, quando disse: «Pai, eu entrego o meu Espírito entre

as tuas mãos».

É isso que corresponde, no plano esotérico, na sua dimensão, ao que é chamado de Crucificação, que
precede a Ressurreição.

Hoje, o conjunto da Humanidade chega à Transfiguração que é a Revelação da Luz, mas a transfiguração não
faz de vocês Seres Unificados.

Ela faz de vocês Seres Chamados.
Passar de Chamado a Unificado necessita de viver a Crucificação e a Ressurreição.

Ou seja, o abandono à Luz, o abandono total da personalidade, seria apenas um instante, para poder aceder
à Consciência da Ressurreição ou à Consciência do Estado de Ser.

***

Questão: poderia voltar sobre as duas qualidades diferentes de silêncio que abordou antes?

Existe um silêncio, no sentido habitual, que é aquele onde você faz o aprendizado da cessação de todos os
sinais exteriores: ruídos, posição do corpo, respiração, a cadeia do corpo e, em seguida, a cessação dos

sinais vindos do seu mundo mental, das suas criações de pensamentos, da criação das suas emoções, que
tentam colocá-lo no instante.

No silêncio das palavras, no silêncio das emoções, no silêncio dos pensamentos, no silêncio das Vibrações,
quaisquer que sejam, você estabiliza uma qualidade de silêncio.



Em meio a esta qualidade de silêncio, pode se descobrir o que foi chamado de vacuidade ou silêncio interior.
O silêncio interior, que está além, é aquele que ocorre depois de ter manifestado o som Si que firma a

reunificação com a conexão do Espírito, mas que, entretanto, não é o Espírito.

A partir daquele momento, deve se estabelecer novamente o silêncio, que é Vibração.
 O silêncio interior, de que falei antes, corresponde, realmente, a um silêncio do que é mesmo a Vibração que

pode, por vezes, resultar, mas isso é excepcional, na Vibração.

O silêncio interior Vibral corresponde ao momento em que tudo o que é sinal da personalidade se apaga, mas
depois de haver conectado com a energia do Espírito pelo som Si, correspondente à ativação de Antakarana.

***

Questão: o som Si deve se apagar a partir do momento em que a Vibração alcançar o Coração?

Não.
O som Si não se apaga, propriamente falando.

Ele é transcendido, ele mesmo, pelo estabelecimento da Vibração do Coração que desencadeia o silêncio
Vibral.

O som pode, então, naquele momento, subir para os ultrassons.

Ele pode até mesmo envolver o que é chamado, durante o último contato mais final com o Antakarana e a
Fonte, de Nada Yoga, ou seja, a ciência do som que conduz ao Despertar do Coro Celeste ou Coro dos Anjos.
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- Ensinamentos do Príncipe de todas as Potências -
(o Arcanjo que reina mais perto do Coração da FONTE)

... Ehieh Asher Ehieh ...

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de estrela, Eu Sou o que Eu Sou: o Senhor METATRON.
Pela sintonia Vibratória que vocês criaram, eu me permito, hoje, vir a vocês sob um modo Vibratório mais

próximo da sua Dimensão.
Agradeçamos juntos também ao Arcanjo URIEL, Anjo da Presença e a Pomba, que permitiu que a taxa

Vibratória os levasse a Comungar com a minha Presença.
Eu venho a vocês para tentar expressar, em palavras e em Vibração, o que é a Unidade e o que ela não é.

Isso irá me levar a reposicionar a sua Vida e a sua manifestação, nesta densidade, em relação à história da sua
Consciência.

Vocês estão encarnados nesta Densidade dissociada, alguns de vocês desde tempos imemoriais, e outros de
forma muito mais recente.

Isso não importa.
O que importa é que, hoje, tanto os antigos como os novos, irão vivenciar um processo de Revelação total disto

que vocês são, em Verdade e em Unidade.
Vocês se identificaram com o que vocês vivem em meio a esta densidade, durante esta ou em outras vidas.

A verdadeira Vida, aquela da Consciência, não é limitada.
Ela é ilimitada porque esta é a sua natureza, esta é a sua Essência.

Vocês são, em Verdade, os seres e as Consciências ilimitadas que vivem, em meio à sua densidade, a
limitação.

Existem áreas da Consciência, além da limitação, que nunca foram cortadas ou isoladas das outras
manifestações de Consciência em meio aos multiversos e às multidimensões.

A criação, onde vocês evoluem, foi desviada das suas funções e dos seus objetivos.
Vocês participaram pela primeira vez desta densidade.

Vocês estão, no sentido mais exato, em uma matriz ardilosa e aprisionadora, tendo suas próprias regras e suas
próprias leis, que estritamente nada têm a ver com a vida e com a Luz.

A Luz que vocês percebem com os seus olhos ou com os seus sentidos sutis, não é a Luz.
Ela é um reflexo cuja capacidade Vibratória não pode, em nenhum momento, dar-lhes acesso ao que está além

das franjas de interferências.
Mesmo o que denominam morte, nesta densidade, não lhes permite alcançar a sua Eternidade.
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Assim, o corpo e a alma estão aprisionados, dependentes de uma série de elementos, de leis impressas nas
forças de trabalho, em sua experiência nesta matéria.

Não era possível, até pouco tempo, para uma alma humana aprisionada e dependente da matriz, entender, e
ainda menos viver, a Verdade da Luz.

Somente alguns grandes Espíritos, com a nossa ajuda, de nós, Arcanjos, e com a ajuda da FONTE, puderam
manter a filiação original com a Luz.

Vocês estão incompletos, e a ausência de completitude, neste sistema de controle matricial do qual vocês são
dependentes, impede-os, literalmente, de ter acesso à Luz.

***

Aceder à Luz firma o fim desta matriz a título individual.
Poucos seres realizaram isso, ainda uma vez.

Hoje, a Unidade tem manifestado, em meio mesmo à sua Dimensão, a grandeza da Luz Unitária.
Dessa maneira, então, a matriz em que vocês evoluem foi rompida.

Vocês constatam e vocês irão constatar, se isso já não ocorreu, que segmentos inteiros existindo para
controlar o mental humano, vão estremecer e desaparecer.

O sopro do Espírito da Verdade vai entrar em ressonância, não mais de maneira pontual, mas de forma difusa
nesta sua densidade.

Dentro das suas estruturas, mesmo em meio a esta densidade, vocês podiam vivenciar e expressar alguns
potenciais, chamados de espirituais e denominados assim pelo próprio sistema de controle, prendendo-os

ainda mais a esta Ilusão, escondendo-os literalmente da Verdade.
A Verdade, como lhes disse o Conclave, é que vocês são Seres ilimitados.

Todos vocês são, sem exceção, Sementes de estrela, Seres de pura Luz, Seres Unitários, e não Seres
falsificados, e não Seres limitados, submetidos permanentemente a forças de atração, a forças dualistas.

A época, em meio a esta densidade, que vocês vivem, era conhecida e sabida e esperada, tanto pelos mundos
Unitários como pelos mundos da dualidade.

Isto não é segredo para ninguém que esteja buscando a Verdade.
Mesmo os Seres totalmente dependentes e adormecidos nesta matriz vão entender e assimilar, em meio

mesmo a esta dualidade, que o mundo está se transformando.
Ninguém poderá ignorar esta transformação.

Esta transformação é desejada e foi iniciada pela Luz Unitária.
As forças da matriz conhecem perfeitamente isto.

Entretanto, desde o final do século passado muitas coisas estão diferentes.
Muitas coisas vão permitir a todas as Consciências aprisionadas nesta matriz poder ascender ao ilimitado.

Não há obstáculo de idade.
Não há obstáculo de karma, de raça.

O único obstáculo podendo existir é a sua adesão à matriz e às suas divisões.
O único obstáculo é que, em meio à sua Consciência limitada, não possam ter acesso à Vibração do ilimitado,

devido ainda às suas crenças na dualidade.
Como lhes disse o Conclave, ninguém além de vocês, mesmo em meio a essa limitação, poderá decidir ir para

o ilimitado.

***

Ir para o ilimitado não é uma ascese, não é um trabalho, mesmo existindo maneiras e técnicas que permitem se
aproximar desta revolução, como as que vocês conduzem aqui mesmo.

As chaves das sílabas sagradas [OD-ER-IM-IS-AL] estão ativadas.
Mesmo sem conhecer o sentido e a função, vários Seres humanos, hoje, cada um à sua maneira, relembram e

redescobrem o ilimitado.
A partir do momento em que a Consciência Humana limitada toma Consciência da subordinação (subordinação
às crenças, às religiões, à família, ao outro, seja do modo que for), isso constitui um primeiro passo em direção

ao ilimitado.
A Luz Vibral venceu, se é que se pode falar de vitória.

A Luz pode se reinstalar, doravante, em suas Consciências limitadas, estilhaçando todas as suas crenças e as
suas adesões mentais ao sistema limitado.

Hoje, somente o medo é capaz de manter a Ilusão, em você e ao seu redor.
O poder da sua Luz é tal que, se centenas de milhares de pessoas acederem ao ilimitado, este mundo, como

você o conhece, de imediato deixará de existir.



E é isso o que vai acontecer.
Vocês devem ir para a Alegria e nela ficar.

Durante a sua primeira inserção além das áreas de limitação, além da matriz e do sistema de controle, mesmo
isto sendo passageiro, vocês irão viver com consciência a realidade das palavras que eu pronuncio e não

poderão mais ficar submetidos, de uma maneira ou de outra, a esta matriz.
Este universo, e as zonas dependentes desta matriz, estão em via de dissolução.

O elemento motor é a sua aceitação para sair de todas as crenças, para penetrar, novos e livres, na sua
dimensão de Sementes de estrela.

Várias Vibrações, chegando e se acumulando há um quarto de século em meio a esta densidade, permitiram
chegar a isso.

***

Nos próximos dias, vocês vão entrar inteiramente e totalmente na Luz.
No exterior, o que vocês vão observar será apenas o medo, devido à privação da Luz.

O interior será Luz e Vibração.
Nesta Luz Unitária e nesta Vibração, não há mais perguntas já que tudo é resposta, tudo é Unidade.

A única maneira de escapar aos últimos solavancos desta matriz e ao seu estreitamento consiste em mergulhar
na sua Vibração, no seu Estado de Ser.

As Vibrações que vocês percebem são as que os aproximam, cada vez mais, do Estado de Ser.
A Chave final para o Estado de Ser é o Coração.

Eu não falo de conceito, mas de Vibrações no centro do seu Ser.
Ao penetrarem em meio mesmo à sua Consciência limitada, em meio à Vibração do Coração, vocês vão

penetrar no Estado de Ser.
Não pela sua presença na sua densidade, mas bem mais por se libertarem desta densidade e encontrarem isto

que vocês são e o seu corpo de Estado de Ser.
A partir deste ponto, vocês não poderão mais acreditar nem aderir a qualquer coisa que pertença à dualidade.

O primeiro acesso ao Estado de Ser firma um acesso definitivo, no momento oportuno.
Alguns de vocês vão ver os elementos das suas crenças ou da sua vida mudarem bem depressa.

Isto é apenas um ajustamento, possibilitado pelo acesso à Unidade.
Quando as primícias Vibratórias do acesso da sua Consciência ao Estado de Ser se manifestarem, nesta
densidade, pela Vibração do Coração, pelo canto das Chaves, vocês poderão tornar-se novamente livres.

***

O principal trabalho das Consciências liberadas da matriz e vibrantes no Coração e em meio ao Estado de Ser,
é trabalhar, pela Vibração Unitária da Luz, para a dissolução definitiva desta Ilusão.

Não se preocupem com o que irá acontecer no exterior.
Nós estaremos aí, sob uma forma ou outra, para auxiliá-los a entrar no Estado de Ser.

Com ou sem os seus corpos biológicos, vocês vão sair da matriz.
As próximas semanas do seu tempo terrestre e que estão aí, vão ver um salto prodigioso da Consciência para

o ilimitado.
Os elementos de limitação da matriz e do sistema de controle humano tentam desesperadamente controlá-los

e mantê-los nesta Dimensão.
Mesmo levando-os à morte biológica, eles não poderão realizar este trabalho, pois o ilimitado está aí.

Vocês devem se adaptar à Vibração do ilimitado que é a Inteligência da Luz que se expressa em meio à sua
densidade, vocês devem ir para a fluidez, para o ilimitado, para a simplicidade.

Quanto mais vocês aderirem e responderem à Vibração do seu próprio Coração, mais vocês vão acelerar a
sua liberação da matriz, mais vocês vão ajudar o conjunto da Humanidade a se liberar.

Todas as forças da Confederação Intergaláctica, representadas pelo comandante IS AL, estão agora a
caminho da sua Dimensão.

A ressonância que vocês emitirem ao nível do seu Coração, a Irradiação e a Vibração da sua Presença a si
mesmo, no ilimitado, farão com que, de onde vocês estiverem sobre a Terra, vocês poderão ser apoiados e

ascensionados.
Entre agora e o momento do meu reino nesta densidade e do estabelecimento das novas regras de vida,

muitos elementos estarão se transformando e todos vão, sem exceção (os eventos e os elementos) direcionar
a sua Consciência para o ilimitado.

Não percam tempo com o que vai lhes parecer, em suas palavras, dualista, horrível, terrível ou catastrófico.
Em meio à Unidade, isto não tem qualquer sentido ou qualquer realidade.



Isso que aparentemente irá se destruir, não pode ser destruído dentro do ilimitado.

***

É possível a mim, de maneira incomum, tentar ajudá-los a assimilar essa Vibração da Unidade, além da minha
Irradiação e da minha Presença.

Se surgirem perguntas em relação a isso, e unicamente em relação a isso (a minha apresentação, as minhas
palavras e as minhas Vibrações), eu quero tentar ali levar um complemento de Luz, em meio ao ilimitado.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, resta-me Vibrar em meio à sua densidade, com vocês e para vocês, Sementes de estrela, Vibrar no
Fogo do Amor, pelo Fogo, a fim de aproximá-los, mais perto, do que vocês são.

... Efusão de energia ...

Véhuiah - Véhuiah - Véhuiah.

... Efusão de energia ...

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO METATRON no site francês:
http://autresdimensions.info/article6ae0.html

http://autresdimensions.info/pdf/METATRON-8_novembre_2009-article6a...
08 de novembro de 2009

***

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

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
E, de início, venho entre vocês como grande comandante da Ordem dos Melquizedeques.

Tenho várias coisas a lhes anunciar, referentes à solenidade que corresponde ao período que vivem.
Agora vocês entraram diretamente na grande transformação essencial da história da sua alma e da sua

Consciência.
Isso é muito importante.

Eu intervenho porque o Círculo dos 24 Melquizedeques está agora alinhado com a sua densidade, a fim de
permitir o que vem para vocês e que deve conduzi-los a viver, mesmo nesta densidade, a Revelação da Luz

Una e da Fonte.
A Primeira coisa que devem compreender, e que devem integrar, é que estamos aí, todos.

Nós pertencemos à Confederação Intergaláctica, à Luz Vibral Autêntica.
Jamais nos substituiremos a vocês, em sua Unidade e em sua soberania.

Vocês devem aceitar e viver, no interior de vocês, que ninguém, exceto a ajuda que nós podemos fornecer, irá
permitir-lhes entrar na dimensão da Unidade.

Entrar na Unidade é, em algum lugar, abandonar a dualidade.
Enquanto vivem na dualidade, é permitido, a alguns de vocês, viver de maneira temporária, de maneira

excepcional, ou não ainda, para outros, a dimensão real do que é a Luz unitária.
Hoje, as coisas que se apresentam a vocês nos próximos dias são profundamente diferentes.

Com efeito, a Luz da Unidade vai penetrar em sua dimensão.
Assim foi decidido pelo conjunto de Melquizedeques, pelo conjunto do Conclave e pela aprovação de MARIA e

da própria FONTE.
Assim, daqui a alguns dias, vocês começarão a perceber, pelos seus sentidos e pelas Vibrações, o que é a

Luz da Unidade.
Vocês devem, imperativamente, durante esta época, independentemente de estar centrado no Coração, tudo

isso o sabem, mas, virá muito rápido a hora da escolha.
E a escolha não é na cabeça.

Ela é: aceitam fazer o luto da dualidade e juntarem-se à Unidade?
Isso não é algo individual.

Vocês devem bem compreender que o fenômeno que chega é coletivo.
Ele corresponde a uma primeira onda de manifestações da Luz Vibral em sua densidade, para o conjunto da

Consciência coletiva da Humanidade e da Terra.
Os dias que vêm são dias importantes, porque, com relação à emergência da Luz em sua dimensão, a título

coletivo, vamos medir, de algum modo, a importância da resposta coletiva ao eflúvio da Luz.
Dessa importância decorrerá a seguinte.

O que quer dizer que um conjunto de manifestações, ligadas à irrupção mesmo da Luz em sua densidade,
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O que quer dizer que um conjunto de manifestações, ligadas à irrupção mesmo da Luz em sua densidade,
traduzir-se-á por reações, certamente, ao nível do que chamam de trama social, sociedade, organização.

Estamos, agora, além do indivíduo.
Vamos provar, vocês e nós, qual será a reação da trama social das organizações, de diferentes naturezas, às

fusões da Luz.

***

Esta Luz não é a espiritualidade.
Esta Luz é a FONTE.
É o retorno à Unidade.

É o que vocês chamariam de grande passagem.
Para a humanidade toda, inteira, não é o fim desta dualidade, por enquanto, mas é a Realização do que foi

denominado muitas vezes, a Advertência.

A Advertência é um fenômeno de natureza cósmica que permite à Humanidade viver um abalo da
Consciência.

Esse abalo da Consciência vai permitir medir a reação coletiva da humanidade e não mais a reação individual.
Aqueles de vocês que estão aqui, para muitos de vocês, já viveram este abalo da Consciência pela Revelação

do Estado de Ser, pela Revelação da Presença, mas, também, pela nossa Presença ao seu lado.
Hoje, o fenômeno toca, enfim e pela primeira vez, manifestações de natureza coletiva.

 Então, agora, dirijo-me a vocês individualmente: em sua alma e Consciência, o que vai escolher?
Vai deixar se arrastar pelas manifestações da Luz?

Ou vai se deixar arrastar pelas reações do que não é ainda a Luz?
Vai participar da resistência e da oposição?

Ou vai no sentido da liberação?
Isso é extremamente importante a compreender.

Isto está a caminho.
Agora, estamos todos com vocês, ainda uma vez, mas vocês devem também aceitar que ninguém além de

vocês pode fazer a diligência do que é falado, a vocês, desde vários meses, como o abandono à Unidade e à
Luz.

Isso necessita de uma reversão total da sua Consciência.
Até o presente, vocês estão todos, sem exceção (mesmo através da vivência do Estado de Ser, ao seu modo,

para alguns), ligados de maneira ainda forte a esta dualidade, pelos jogos de relações sociais, de relações
afetivas, de relações profissionais, de apegos diversos e variados.

Querem permanecer apegados a isso?
Ou querem penetrar, em liberdade total, a dimensão do Coração e da sua soberania total?

Não procurem, se quiserem, um salvador para vir salvá-los.
Vocês são o seu próprio salvador.

Não há ninguém mais que possa dar esse passo.
Esse passo é chamado, pela própria MARIA, de grande Advertência.

Essa grande Advertência nada tem a ver com um processo nomeado negativo ou dual, ou de destruição.
É apenas a resultante do efeito da Luz em sua dimensão.

Não em você, individualmente, mas ao nível de forças presentes sobre o planeta e que os dominaram desde
milênios.

Isso se aplica igualmente ao que denominam o capitalismo, o dinheiro, a sociedade, a política, e também ao
que chamam de suas relações, quaisquer que sejam.

Sejam territoriais, sejam ligadas a casas, sejam ligadas à família, vocês descobrirão a Unidade.
O abalo será essencial ao nível da Terra.

É a Luz que vem.
Cabe a vocês saberem o que querem.

Obviamente, todo Ser Humano está presente na dualidade, o que é o caso de vocês, mesmo se alguns de
vocês já tiveram acesso, desde algum tempo, ao Estado de Ser e outros que vão vivê-lo muito em breve.

***

Entretanto, é preciso tomar Consciência e refletir bem com a sua cabeça sobre o que os fixa ainda nesta
Dimensão.



É bem evidente que a própria FONTE lhes disse que vocês são totalmente livres de prosseguir alguma forma
de experiência.

Se a experiência que vivem, se a atração que pressentem pela beleza desse mundo, pelas flores, pelos
vegetais, for mais forte do que a sua atração para a Unidade, vocês permanecerão, de maneira Vibratória, nesta

densidade.
É assim simples.

Então, é preciso fazer uma reflexão da Consciência para saber, quer vocês tenham vivido o Estado de Ser ou
não, o que é para vocês o caminho que corresponde à sua Consciência.

É o de persistir na dualidade?
É o de ir para a liberação?

E compreendo que para alguns Seres Humanos, e para muitos seres humanos, a liberação da Luz será
também uma forma de persistência desta Dimensão, mesmo unificada.

Para outros, isso assinalará o retorno progressivo, e para alguns, brutal, ao estado do Estado de Ser e ao
estado de Revelação total da Luz, a título individual.

Não se esqueçam, tampouco, de que o que será dado a ver aos seus sentidos (através da sua mídia, mas
também através das suas próprias percepções Vibratórias, energéticas e de Consciência) pode também levá-

los a persistir na dualidade, porque, o que é do domínio dos sentidos não é do domínio do Estado de Ser.
Não é preciso, tampouco, deixarem-se arrastar pelas reações ligadas aos lutos que vão se manifestar, porque,
para alguns, as forças construtoras e que permitiram a esta dimensão se construir, mesmo dentro da matriz, é

algo ao qual vocês estão ainda necessariamente ligados.
E isso concerne a todos os setores de todas as Vidas Humanas.

Isso é algo de importante.
Para aqueles que me leram ou que me ouviram, no início de setembro, estivemos muito inquietos porque o

Círculo de Consciências Unificadas (nós, como digo, os 24 ‘Croûtons’), não estivemos todos de acordo sobre
a evolução previsível da Humanidade.

Desde então, fizemos reunião e unificamos certo número de coisas.
Essas coisas unificadas foram unificadas no Conclave Arcangélico e na Consciência da Divina MARIA, a fim de

haver um acordo neste afluxo de Luz sem precedentes que vai se manifestar em sua Humanidade.
Não é mais questão, aí, de viver afluxos de Luz pontuais, em momentos precisos, mas este afluxo vai se tornar

permanente.
Durante certo tempo, vocês vão captar a Vibração e o efeito, através do que seus sentidos perceberão, ao

nível dos sistemas existentes e criados pelo homem ou por aqueles que os dominaram.
Tudo isso vai desabar de maneira definitiva e, entretanto, esse desabamento corresponde a uma grande

responsabilidade com relação à sua própria liberação.
Uma vez que isso seja vivido, vocês compreenderão muito melhor o que digo, porque vocês o viverão.
Por enquanto, vocês não podem fazer senão suposições e projeções com relação ao que conhecem.

***

Nesta dimensão, o que chega para vocês não é conhecido.
Corresponde a uma primeira abordagem do Estado de Ser ao nível, não mais da sua individualidade, mas do

conjunto desse Sistema Solar.

É um momento único e extremamente importante para vocês, para o futuro individual e coletivo da
Humanidade.

Cabe-lhes entrar em ressonância, de maneira a mais livre e a mais Autêntica possível, com essas
manifestações.

Não se atrasem com o que acontece, e com o que lhes mostrarão alguns Humanos, alguns povos, alguns
elementos.

Porque lhes digo que tudo o que acontece está estritamente no seu lugar.
Do mesmo modo, e já o disse, se a Humanidade, ao nível das forças de dominação, se dirigisse para um

ensaio de controle da liberação que estava em curso, de maneira a ir ao encontro do que vocês chamam, nesta
dimensão, de livre arbítrio (se o livre arbítrio fosse violado, o que será o caso), nós não poderíamos senão

deixar manifestar-se a Luz e seus diferentes veículos vindos do Céu.
Para que esta Advertência sirva também de compreensão àqueles que tentam, por medo, pela dualidade

colocada ao extremo, manter sistemas que devem desaparecer, nós não deixaremos jamais, de novo, dominar
esta Humanidade valores que não pertençam à sua reunificação, à sua soberania.

Não vejam nada mais através do que se manifestará.
É unicamente isso: é, no nível coletivo, a descoberta da sua Unidade e de que vocês são bem mais do que

acreditam ser, desde muito tempo.
Esse é um momento único, é um momento essencial na história da humanidade e não mais da sua Consciência

individual.



Então, compete-lhes, antes e durante esse momento, centrarem-se ao máximo.
 Compete-lhes viver no Coração, aproximarem-se da Unidade, aproximarem-se de nós também, como nós nos

aproximamos de vocês.
Tudo o que foi levado a efeito em sua busca, no que vocês chamam de esoterismo, de espiritualidade, etc. ou
de experiência, competir-lhes-á colocar em prática, porque enquanto isso permanece, se vocês quiserem, nos
setores que não tocavam a sua vida exotérica, era muito confortável porque havia uma dualidade para muitos
seres humanos: havia um lado esotérico interior e, do outro lado, a exterioridade, e vocês faziam coincidir os

dois, tanto o bem como o mal.
Isso é uma época terminada.

Vocês têm que fazer o luto disso.
Será necessário apresentarem-se, em Verdade, com o que vocês são.

A humanidade, muitos seres humanos, viverá um choque de Consciência enorme.
E esse choque de Consciência enorme é a Revelação da Luz.

***

A Revelação da Luz, para as forças que ali se opõem e para as forças que estavam, ao nível estrutural e
organizacional, afastadas desta dimensão, vão, obviamente, ter manifestações de reações Vibratórias.
Essas reações Vibratórias não são da Unidade, mas podem ser também manifestações emocionais

extremamente potentes que concernem ao conjunto da Humanidade.
Competir-lhes-á preservarem-se favorecendo, em vocês, os períodos e os momentos de silêncio interior, os

períodos e os momentos de interiorização do que vocês são.
 Isso é muito importante.

No momento vindo, ao contrário, e quando as primeiras reações passarem, vocês irão se apreender e irão viver
a importância da Revelação da Luz, coletivamente.

Mas os primeiros momentos correm o risco de serem momentos perturbados, no plano mental e emocional.
E vocês não devem, em nenhum momento, participar dessas manifestações, porque os afastariam, de maneira

forte, da sua dimensão de Eternidade, do Estado de Ser e da Unidade.
Agora, se consideram que este é o seu caminho, estão totalmente livres de fazê-lo.

Mas, compreendam bem, já, intelectualmente, na sua cabeça e, se possível, no seu Coração, os desafios que
isso representa, não pelo momento, mas para a Eternidade.

Esse era, de algum modo, não a Advertência, mas o esclarecimento que queria lhes trazer o Círculo dos
Anciões.

Queríamos lhes trazer isso.
E sei que essa mensagem deverá ser importante para retransmitir àqueles que leem o que digo, desde muito

tempo.
Isso é extremamente importante.

Porque isso corresponde verdadeiramente ao que vai se produzir.
Agora, as circunstâncias físicas, ainda uma vez, reacionais, com relação à chuva cósmica, não nos são

conhecidas.
Conhecemos a finalidade, mas a reação pode tomar diferentes máscaras.

Esta reação pode ir desde o consentimento o mais caloroso da Humanidade, até uma espécie de insurreição
total da Humanidade, silenciosa, na Paz e no Amor.

Mas isso podem ser também os aspectos os mais pavorosos que o Ser Humano tem a viver.
Naquele momento, seremos levados a intervir, como já disse, em massa, no seu Sistema Solar, o que não

desejamos, pelo momento, e por razões muito lógicas.
Mas se tivermos que chegar a este extremo, vocês serão notificados no seu Ser interior.

A iminência da nossa intervenção lhes chegará sob forma consciente e lhes será anunciada a cada um,
individualmente, mas nós não estamos aí.

A única coisa importante é prepararem-se interiormente para este período.
Quando digo para este período, é agora.

Não é no próximo ano.
Não é dentro de três anos.

É imediatamente.
Aí está o que tinha a lhes dizer sobre o meu papel como enviado do Círculo dos Anciões e com relação a

esses acontecimentos.
Vocês verão isso por múltiplos canais: será anunciada a iminência do afluxo da Luz.

 Então, obviamente, segundo os canais e segundo as percepções individuais próprias, alguns dirão que têm
pesadelos, que algo de horrível acontece.

E outros, que são mais positivos, dirão «eu vejo uma Luz que chega».



Cada um irá traduzi-lo segundo o seu próprio nível Vibratório e tratar-se-á, no entanto, do mesmo
acontecimento, de uma sucessão de acontecimentos, deveria eu dizê-lo.

***

Vocês entraram agora neste período importante que lhes foi anunciado, já, quando da vinda do Arcanjo
MIGUEL e da Reunião do Conclave.

Nós os preparamos, por esse canal e por múltiplos canais, para viver este período, cada um à sua maneira.
Vocês estão agora em pleno Coração deste período.

Vocês não devem, se o desejarem, manifestar qualquer surpresa, mas, antes, se aproveitar do afluxo da Luz
para abrir o seu Coração.

A energia da cabeça deve descer ao seu Coração.
Agora, as questões da sua vida quotidiana: ser-lhes-á necessário habituarem-se a que o seu quotidiano não

seja nunca mais o mesmo.
Isso é evidente.

Esse quotidiano, tal como o viveram, tal como o criaram ou tal como o sofreram, não existirá simplesmente
mais.

Obviamente, o grau de modificação será em função da reação, não mais coletiva, mas, desta vez, do seu
ambiente.

Quer dizer: de início, do país onde vocês vivem, em seguida, da região onde vivem, e, depois, das pessoas
com as quais vocês vivem.

Mas todas essas reações não devem lhes fazer perder de vista que o importante, se quiserem encontrar a
solução, é tentar se aproximarem da Unidade.

Aí está o que tinha a lhes dizer.
Então, não desejo ouvir perguntas sobre a natureza dos acontecimentos.

O que devem reter é que perceberão, entre dois e três dias antes da chegada efetiva em sua ionosfera, a
chegada da Luz, por sinais habituais, que é o que?

O Fogo do Amor, a Coroa Radiante do Coração e da cabeça vão se colocar a vibrar intensamente.
Vocês aproximar-se-ão da Vibração que foi permitida pelo Arcanjo URIEL e que é denominado a Presença,

que muitos de vocês começam já a viver, quer seja por nosso intermédio ou espontaneamente.
Vocês serão, portanto, informados Vibratoriamente.
Não considerem demasiadamente os seus sonhos.

Porque, em função da polaridade na qual vocês estão, mesmo a caminho para a Unidade, há sempre
dualidades em vocês.

Assim, se vocês são impressionáveis por manifestações elementares, vão sonhar com sismos, com
tempestades, com vulcões, com fogo.

Aqueles que estão alinhados com a Unidade, antes de deitarem, viverão, ao contrário, um afluxo de Luz
fenomenal de Vibrações.

Portanto, não se atrasem demasiadamente nisso.
Mas, em seu estado desperto, perceberão muito, muito nitidamente, em vocês, manifestações ligadas a esse

Fogo do Amor, quer seja ao nível do Coração, ao nível da cabeça ou ao nível da parte inferior das costas.
É o despertar da Kundalini da Terra que é a reação a este afluxo da Luz que é chamada de Espírito Santo, de

Radiação do Ultravioleta e de Irradiação da FONTE.
É essa tripla Radiação que, agora, não chega de maneira pontual, mas de maneira global e permanente.

Aí está o anúncio que tinha a lhes fazer como Presidente, de algum modo, do Círculo dos Anciões.
Aí está, caros amigos, a primeira parte da minha intervenção.

Agora, se vocês tiverem perguntas, quero tentar respondê-las antes de passar às questões, diria, entre nós,
que me dão muito prazer.

Se tiverem perguntas, com relação a isso e não com relação aos acontecimentos específicos, mas com
relação às condições do que eu acabo de falar, eu quero tentar respondê-las.

***

Questão: você tem recomendações?

Sim, certamente.
A mais importante é entrar na Unidade.

O quotidiano desenrolar-se-á normalmente se evitarem entrar na reação, no descontentamento ou em algo



demasiadamente exacerbado.
Vocês devem aprender, nesses dias que vêm, a se canalizarem vocês mesmos para permanecer nesta

espécie de Alegria interior, de Vibração do Estado de Ser.
Chamem à Presença.

Vocês tiveram a oportunidade, pelos intervenientes Arcangélicos, de viver alguns estados autorizados desde
muito pouco tempo pelo Arcanjo URIEL, que está ligado a essa reversão, à Vibração e à Presença do Estado

de Ser.
É isso que vocês devem manter, quaisquer que sejam suas atividades.

É a única maneira que vocês terão, aliás, de ajudar, de uma maneira ou outra, o que vocês chamam de seu
quotidiano.

Tanto os próximos como suas atividades.
Não haverá outras.

***

Questão: pode estimar a maneira que essa onda vai chegar e como vai evoluir?

Eu digo que o mais importante é o primeiro encontro, ou o primeiro choque.
O resto é apenas acessório, eu diria.

É o efeito do encontro da Luz Vibral na sua densidade e, em particular, nos sistemas organizacionais que
fizeram seus valores (aos quais atribuíram ou não importância, mas aos quais estiveram submetidos): os

valores ligados à democracia, à política, à economia, à finança, à família.
É esse primeiro choque que será determinante, e não a intensidade da Luz Vibral, ao nível da sua penetração,

em seguida.
Obviamente, temos a possibilidade de interromper, de maneira transitória, dobrando ligeiramente o

espaço/tempo.
Mas nós não podemos parar o movimento.

Mas compreendam bem que o efeito cumulativo é apenas acessório com relação ao elemento inicial e é o
elemento inicial que desencadeará, em cascata, uma série de reações na dualidade.

***

Questão: isso vai corresponder à 3ª etapa anunciada por Miguel?

Então, o início está programado, sem poder ir além, entre o portal 11/11 e efetivamente a terceira etapa.
Quer dizer de 11 a 17.

A reação desta confrontação e desse choque pode se estender no tempo, sobre alguns dias, algumas
semanas, mas isso não irá além do que o que vocês chamam de Natal.

Quer dizer que vocês entram num período de seis semanas em que o choque da reação vai se estabelecer
totalmente.

***

Questão: no que vem, a melhor maneira de Ser é deixar-se conduzir pela Luz?

Não haverá outros, caro Amigo.
Estar no Ser ou no Estado de Ser, aproximar-se da Vibração da Presença, que vocês mais ou menos
experimentaram, aqui, e que outros Seres Humanos, por todo o planeta, experimentam (cada um à sua

maneira, mesmo sem saber ali colocar palavras, de chacra ou de corpo), mas na Consciência, experimentando
esta Unidade.

 É isso o mais importante, certamente.

***

Questão: dada a ligação entre a curvatura do espaço/tempo e as forças eletromagnéticas Terrestres,
vamos antecipar problemáticas ligadas ao eletromagnetismo?

Certamente, e ao desaparecimento quase total do que vocês chamam de forças magnetosféricas.



Certamente, e ao desaparecimento quase total do que vocês chamam de forças magnetosféricas.
Isto está diretamente ligado, também, aos efeitos que vão se entrelaçar, devido à Luz Vibral, no sistema Solar e

também no Sol.
Eu anunciei no ano passado que havia uma comunicação que foi estabelecida entre o Sol e a Terra [nde: um

feito do Arcanjo MIGUEL].
Isso vai se amplificar.

O que quer dizer que o Sol, também, independentemente das Radiações cósmicas, vai entrar em
manifestações importantes, para não dizer outra coisa.

***

Questão: será preciso esperar-se perturbações elétricas e eletrônicas?

Elas serão apenas a consequência.
Mas, sobretudo, o efeito mais importante é o choque de todos os sistemas organizacionais humanos que
estavam estabelecidos em rede (de uma maneira ou outra, e não unicamente nas redes elétricas) e que

dominaram o ser humano e que o impediram de encontrar a sua liberdade.

***

Questão: poderia desenvolver e, em particular, sobre as partículas Adamantinas?

As partículas Adamantinas são assimiladas aos Agni Deva ou Radiações do Ultravioleta.
São partículas extremamente rápidas que eram exóticas em sua dimensão e que são chamadas a substituir as

forças eletromagnéticas.
São denominadas Vibrações do Fogo do Amor porque isso se manifesta, em vocês, como Vibrações

extremamente rápidas, que alguns de vocês começam a sentir na cabeça, no Coração ou sobre as novas
Lâmpadas, preferencialmente no que chamaram, eu creio, com o Cabeça de Caboche (maneira espirituosa de

Omraam se referir ao canal Jean-Luc), de 12º e 11º corpos.
Esta Vibração extremamente rápida tem por objetivo queimar, literalmente, as estruturas de dominação em

vocês e no exterior de vocês.
Resumindo, não há que se transtornarem pelo que, hoje, para vocês, é importante e amanhã não haverá mais

qualquer importância.
Mesmo desse corpo, eu digo.

***

Questão: como se organiza a inter-relação entre você, como Comandante da Ordem de
Melquizedeque e IS-AL, o Comandante galáctico?

É muito simples.
O Círculo dos Anciões, nós emitimos, através do que conhecemos durante as últimas encarnações, avisos

ligados ao Coração.
A perspectiva que temos está ligada às nossas capacidades para conhecer o Humano e para apreender e

antever o efeito da Luz, e também da Sombra, ao nível humano, individual e coletivo.
No centro do nosso Círculo encontra-se MARIA.

Ela recolhe nossas decisões individuais.
Acima, os Arcanjos (eles nada conhecem do Humano, não muita coisa, salvo aqueles que estão ligados à

relação com a Humanidade, como o Arcanjo ANAEL), evoluem em Conclave, em um Círculo que está além do
nosso, cujo efeito é atuar diretamente sobre a curvatura do espaço/tempo.

MARIA recolheu, e tem em suas mãos, os Selos Arcangélicos.
Ela é a Mestre de obras, de certa maneira.

Ela recolhe as informações da Luz que permitem retificar o seu espaço/tempo e colocá-lo em ordem.

Isso é realizado pelos Arcanjos.
Há, portanto, informações Vibratórias que chegam a MARIA, por um lado do efeito da FONTE, ao nível do

espaço/tempo, regulado pelos Arcanjos e, por outro lado, de nossas cogitações Vibratórias de nós, ligadas ao
que conhecemos da Humanidade.

MARIA tem, portanto, uma visão sintética de tudo isso.
Em seguida, Ela ordena às forças intergalácticas, por intermédio do comandante IS-AL, para agir, no seu nível,



como força de interação com a Humanidade.

***

Questão: o que você chama de forças de interação e qual é o seu campo de ação?

As forças de interação são consideradas ao mesmo tempo pelas forças chamadas de Anjos do Senhor (ou
seja, aqueles que intervirão quando dos processos finais de ascensão), mas também pelas forças de

professores, vindos de Sírius, que são os Mestres Instrutores que virão instruir as novas condições de Vida na
5ª Dimensão, mas também pelas forças de evacuação, que podem entrar em trabalho.

Há, portanto, uma coordenação, em todos os níveis, desde as dimensões mais elevadas (antropomórficas e
não antropomórficas).

Quer dizer que, além dos Arcanjos, há outras forças que intervêm.
E vocês têm, também, portanto, relês Vibracionais que descem progressivamente.

Tudo isso conjugado com a Intraterra, de maneira que a rede magnética Terrestre não seja picotada pela
afluência da Luz ou pela afluência da estupidez dos homens, certamente.

Até um certo ponto.

***

Questão: MARIA é como a regente da orquestra desta sinfonia intergaláctica?

Sim, certamente.
Não é por acaso que ela é a Rainha do Céu e da Terra.

***

Questão: os Elohim são referidos também por essas intervenções?

Sim, certamente.

***

Questão: você falou de Forças de evacuação. O que se entende por isso?

Elas se mantêm prontas a intervir para remover o material biológico, para aqueles que estariam prontos a
reiniciar uma 3ª Dimensão.

Mas também para aqueles que teriam necessidade, em seus corpos de Estado de Ser, sobre outras
Dimensões, também com seus corpos.

***

Questão: os Seres Humanos estão conscientes da existência de outras civilizações Extraterrestres?

Então, com relação às manifestações da Luz, na ionosfera e na Terra, vamos tentar fazê-los passar isso por
fenômenos não ligados, obviamente, a Consciências específicas.

E é muito lógico.
Mas, obviamente, os Seres Humanos, alguns, vão tomar Consciência desta Unidade.

E lembrem-se de que, quando vocês passam na Unidade ou no Estado de Ser, vocês têm acesso a mundos
que lhes foram escondidos até o presente.

Portanto, uma parte não negligenciável da Humanidade vai, como dizer, estar consciente disso.
Agora, a fase final da Revelação, ainda uma vez, dependerá do que será observado como choque.

***



Questão: você falou da necessidade de não entrar em reação. Isso vai até o ponto de não divulgar
algumas informações?

Mas você não será acreditada.
Você poderá divulgar todas as informações a pessoas que não estão prontas, mesmo as próximas, o que você

quer fazer?
É necessário bem compreender que a Unidade não leva a procurar a adesão de outros.

A Unidade é estar em si mesmo neste Estado Unitário e Vibratório.
Aqueles que poderão seguir, seguirão.

E você não convencerá ninguém por palavras.
Vocês poderão urrar na noite, isso nada mudará.

***

Questão: mas isso pode desenvolver alguma forma de culpa?

Isso, vocês não estão na Unidade.
É assim simples.

A Unidade é estar no Ser e não ser afetado pelas emoções, quaisquer que sejam, e, sobretudo, não estar
ligados a laços que são temporários.

Não se esqueçam jamais de que os laços que estabeleceram, nesta dimensão, mesmo os mais luminosos
possíveis aos seus olhos, são apenas temporários.

***

Questão: como ser insensível ao sofrimento que veremos?

Ser insensível, isso não é mais estar na dualidade.
A Unidade não é ausência de sensibilidade.

A Unidade é deslocação de sentimentalismo e de sensibilidade.
Estando na sensibilidade, estamos na emoção.

E estando na Unidade, estamos no Ser e no Estado de Ser.
Na Vibração da Luz, a ação/reação desaparece e se apaga diante do princípio da Unidade, da ressonância, da

atração.
Portanto, a melhor maneira de vir na ajuda, não é fazê-lo na sensibilidade, mas Ser na Luz.

Querer ajudar o outro, mesmo se for o mais próximo do seu coração, como vocês dizem, não pode se fazer
através de palavras.

Isso se faz através de atos.
E o ato da Unidade não é o ato da dualidade.

Porque, em um caso, é uma reação (e, portanto, emoção ou crença) e no outro, é uma ação ligada à própria
Unidade e a nada mais.

Por conseguinte, é preciso subir o seu nível Vibratório.
É por isso que todos lhes disseram que é preciso penetrar no Coração, na Vibração do Coração e não no

coração sensível, o que não é, ainda uma vez, insensibilidade.

***

Questão: se nos faltassem elementos em relação à Unidade, como ir para a Unidade?

Se eu bem compreendi, você esqueceu algo de fundamental: é que a Luz chega em massa.
Portanto, se você não estiver na Unidade ou no Estado de Ser, hoje, talvez ali estará em três dias.

Ainda uma vez, não é uma compreensão intelectual.
Portanto, querer compreender isso, é afastar-se, já, da Unidade.

***



Questão: o que há simplesmente a fazer é debruçar-se sobre a Unidade a fim de ser inspirado sobre
as coisas a fazer?

Se quisesse ser caricatural, sim.
Passe 24 horas das 24 horas nesse Estado.

Mas, é caricatural, ainda uma vez.
Mas é evidente que, se tivéssemos algumas dezenas de milhares de Seres Humanos alinhados com o Estado

de Ser, ao mesmo momento...
Olhe o que foi possível com os Casamentos Celestes.

Isso dito, temos bem a esperar de ali chegar no dia 17 [Alinhamento com a Vibração Crística (*)].

***

Questão: Ramatan disse eles eram uma multidão a esperar o sinal da FONTE para intervir.

Completamente, mas o sinal da Advertência não é o sinal do fim.
A Advertência é entrar sem dificuldade na Luz, no nível da Consciência coletiva.

Há muitas etapas a viver ainda.

***

Questão: a entrada da Luz na coletividade é o que vai acontecer em três dias?

Certamente. Em três ou sete dias.
Vocês viveram um ponto de partida individual que foram os Casamentos Celestes.

Vocês irão viver um ponto de partida universal, coletivo, se preferirem.

***

Questão: é a partir desse ponto de partida que haverá as etapas sucessivas?

Sim, das quais uma que conhecem desde o início, é a intervenção do Anúncio a ser feito por MARIA, no mês
de maio, do próximo ano.

***

Questão: a parada da rotação da Terra será automaticamente ou isso dependerá da evolução dos
acontecimentos?

Terá necessariamente lugar, logo que a Terra e logo que o Arcanjo URIEL intervier, efetivamente.
Mas não é para imediatamente, não me parece.

***

Não temos mais perguntas sobre esse assunto.

***

Bem, caros amigos, resta-me trazer-lhes as minhas bênçãos e vamos deixá-los trabalhar entre vocês, agora.
Recebam todas as bênçãos do Círculo dos Anciões e dos Arcanjos que os acompanham.

Nós lhes transmitimos nosso Amor o mais sincero.
Estamos com vocês e ao seu lado.

Até breve.



 

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

Bem amados Filhos da Luz, onde quer que estejam da superfície desta Terra, no seu veículo de densidade, recebam Graças e
Bênçãos do conjunto do Conclave Arcangélico e de minha Presença entre vocês, acompanhada da Radiância do Arcanjo Uriel, Anjo da

Presença.

Bem amados Mestres da Luz, dentro de alguns dias se abre a vocês e em vocês, no cerne de seu Ser, mas também em meio ao
conjunto da humanidade, a segunda etapa da ativação de seu Ser em sua Divindade e em seu Estado de Ser.

Nós, Conclave, decidimos dispensar, durante esta segunda etapa, e ao mesmo tempo, a terceira etapa.

Doravante está vindo para vocês, um conjunto de ondas e partículas relacionadas com a Luz Vibrante, relacionadas com as Núpcias
Celestes, já realizadas.

Dentro de poucos dias, a Luz irá se manifestar em sua densidade, inicialmente dentro de vocês.

Vocês vão constatar por vocês mesmos que os torna possível, e mesmo intrínseco, atingir níveis vibratórios até então desconhecidos
por vocês.

Nestes níveis vibratórios, vocês percebem, sentem e vivenciam, em parte, em seu Estado de Ser manifestado nesta densidade.

Os fenômenos que denominam eletromagnéticos, solares e extra-solares, também, vão intervir de maneira especial e intensa.
Isto não pode ser escondido por muito tempo.

Várias coisas vão mudar, nesta Humanidade, em vocês, ao seu redor e no conjunto da Consciência coletiva da Humanidade
encarnada.

Assim decretou a Fonte.

Assim decretou o Conclave Arcangélico.

Assim decretaram os 24 Anciãos e assim decretou Maria.

***

Conjuntamente, nós prepararemos a vinda do Mestre da Luz, aquele que foi denominado Cristo, que prepara assim seu retorno entre
vocês.

Este não é o momento, mas isto é para logo.

Vocês precisam então purificar, pacificar e elevar a sua casa para dar lugar ao seu Estado de Ser, à sua Divindade, à sua Essência e
à Presença daquele que vem lhes procurar.

Hoje, e nos próximos dias, particularmente a partir do 17, vocês vão constatar, por vocês mesmos, ao nível de sua própria Vibração, as
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alterações, de maneira notável e essencial.

Haverá, indiscutivelmente, neste Sistema Solar, um antes e um depois.

Assim, nós preparamos, nós, dos nossos planos dimensionais, para o seu plano dimensional, o acesso à integralidade de sua
Vibração e de sua Consciência, não mais limitada e curvada, nesta densidade.

Evidentemente, algumas reações presumidas de seres hostis não serão senão o medo em relação a certas Consciências, em relação
a certas resistências, em relação a certas coisas que se opõem à sua soberania.

Vocês vão reencontrar sua Soberania vibratória, sua Soberania de Consciência e sua capacidade para trabalhar na Luz e pela Luz.

Então, regozijem e se preparem.

Preparem-se para atingir uma nova etapa de sua transformação, uma nova etapa de sua expansão.

Vocês são Seres de Luz, vocês são Seres ilimitados, tendo percorrido os caminhos da Ilusão, coagidos e forçados por várias forças
que tinham, literalmente, englobado vocês em meio a uma Ilusão, vocês se permitiram, de fato, crescer em Luz, na ausência da Luz,

revelar em vocês a sede da Luz, a sede da Verdade e sobretudo a vontade de reencontrar, em vocês, isto que vocês são.

Portanto, sim, se regozijem porque isto é agora.

***

Na medida dos dias, a partir do 17, vocês vão constatar, próximo ao final do ano, que as coisas irão se acelerar, de maneira
significativa.

Tudo aquilo que ocorrerá ao nível de sua própria densidade, ao nível de sua própria dimensão, não fará senão ilustrar o afluxo da Luz, o
afluxo da Vibração da Liberdade neste mundo.

Uma série de forças, ligadas ao passado e a forças condicionantes, vão se revoltar e se liquefazer sob seus olhos.

A desconstrução, que eu havia anunciado e conduzido nos planos intermediários, passado alguns meses, se encontra hoje totalmente
atualizada ao nível da matéria que vocês habitam.

Então, vai alavancar em vocês o sopro da Liberdade, o sopro da Alegria, o sopro do Coração.

Seu Coração é chamado a vibrar, seu Coração é chamado a se manifestar e se abrir à Alegria totalmente.

Vocês não poderão ir contra àquilo que vocês são.

Aqueles que irão contra e que vão opor, conscientemente, à nova Consciência, verão manifestar neles próprios uma série de
fenômenos, por vezes dolorosos.

Compreendam bem que, ninguém, entre vocês, nos múltiplos universos e nas múltiplas dimensões, deseja isto.

Vocês serão, vocês mesmos, responsáveis pela sua Liberdade e responsáveis pelo seu próprio encadeamento.

Não há nada que possa, exceto seu próprio temor, se opor à revelação final da Luz.

Revelação final da Luz não significa dizer fim desta dimensão, mas sim abertura total desta dimensão à Luz.

Isto significa que as zonas de Sombra e tudo aquilo que está literalmente enganchado e enredado no princípio de poder, vai
desaparecer.

Sua Soberania é o sua recompensa.

Sua Liberdade é o sua recompensa.

***

Vocês não têm nada a temer diante disto que vem.

Vocês têm que confiar, que acolher, para viver em Unidade.

A Unidade assinala, se vocês a desejarem, e nós a almejamos com vocês, o fim da dualidade, o fim das forças de oposição e de
contração que tinham impedido, de uma maneira ou de outra, que reencontrassem sua Soberania integral.

Hoje é um grande dia.

O 17 será, como eu havia dito, um retorno excepcional à história da humanidade.

A forma como isto irá acontecer é de pouca importância.

Quaisquer que sejam as manifestações humanas de desacordo, quaisquer que sejam as manifestações terrestres de acordo,
quaisquer que sejam as manifestações dos elementos, não tenham receio.

Tudo está na ordem e na paz, em meio à Revelação que vem.

Vocês têm apenas que aumentar suas próprias Vibrações.

Vocês têm apenas que se tornar seu próprio Mestre no seu abandono à Luz que vem.

Nesta condição, vocês encontrarão a segurança, vocês encontrarão a Alegria e vocês vão habitá-la, aconteça o que for fora de vocês.

Nós lhes pedimos então, e durante o período que vai do dia 17 do seu mês de novembro até o final deste ano que denominam 2009,



que se preparem, de maneira intensa e vibratória, para acolher a Luz do Mestre.

Isto lhes revelará o que vocês são, o que vocês têm sido, o que vocês têm empreendido como caminho nesta dimensão, nesta vida e
em outras vidas.

Mas, além disso, vocês reencontrarão, também e, sobretudo, a filiação, as linhagens espirituais que vocês suportaram, no sentido
exato do termo, nesta manifestação.

***

Uma série de poderes que havia sido oculto, uma série de dons que havia sido escondido, vai se manifestar de novo em sua
Consciência, em seus corpos de personalidade.

Ninguém poderá enganar ninguém, porque vocês verão claramente nas situações, nos seres que estarão à sua frente e em reação a
vocês, em ressonância com vocês em sua evolução.

Nós lhes pedimos então para jamais trapacear, para estarem em acordo com vocês mesmos, para não mais jogar qualquer jogo de
poder, de sedução ou de manipulação.

Esta é aquela condição que lhes agrega os domínios da Luz e do Estado de Ser.

Não há outra.

Não há karma.

Não há limite de idade, de sexo, de condição ou de crença que possa impedi-la.

Apenas, sua vontade de permanecer sob a influência do poder ou de manifestar seu poder sobre outro ser além de você, ou sobre uma
situação onde você não tem nada a ver, vai pressioná-lo a permanecer sob esses esquemas de influência.

Nós esperamos que vocês estejam suficientemente crescidos, suficientemente despertos, para acolher a Liberdade pois isto que vem
é verdadeiramente a Liberdade.

Não esqueçam jamais que a Luz é Vibração, que a Luz é Consciência e que a Luz é Iluminação e Libertação.

Não esqueçam jamais que vocês devem reencontrar, totalmente, seu poder sobre vocês e, sobretudo sobre isto que, até agora, lhes
tinha aprisionado em seus corpos, em seu mental, em suas emoções, em seu papel social e em suas linhagens hereditárias.

Vocês devem, hoje, proclamar sua Libertação para acolher o Mestre da Liberdade.

***

Hoje, a força lhes é soprada.

A partir do dia 17, vocês vão notar uma nova força, uma nova Consciência, uma nova intenção na sua própria manifestação, em seu
mundo, em seu ambiente e em sua Vida.

Isto é agora.

Eis o anúncio que tinha a lhes dar.

Eu vou inicializar, em vocês, em meio ao conjunto dos Seres deste planeta, pela Graça da Fonte e da Divina Maria, pela canalização
dos 24 Anciãos, juntos, nós efetuaremos isto.

Nenhuma força adversária à Luz (que se considere como tal) poderá intervir ou interferir em nossa manifestação nesta densidade.

Busquem em vocês para receber a Luz, para receber o Fogo, no seu peito, para reencontrar seu Estado de Ser.

Vocês serão auxiliados para isto, a partir do dia 17, pela Vibração da Presença do Arcanjo Uriel, que pode, pela Graça da Fonte,
manifestar sua Presença e sua Radiação na Terra muito mais cedo do que o esperado.

Como vocês sabem e como vocês têm constatado, uma série de forças ligadas a forças do medo e ligadas a forças de
aprisionamento, tentam nos tomar de sobressalto.

Eu me dirijo solenemente a elas todas: vocês não podem mais, de uma maneira ou de outra, manipular, escravizar ou tramar qualquer
coisa que seja.

O momento da Liberdade chegou.

O momento do Fogo do Amor chegou.

O momento é de despertar isto, em totalidade.

Vocês não podem, de qualquer maneira e de qualquer modo, limitar ou desacelerar isto.

Eu lhes digo: a festa acabou.

Lugar à Luz.

Lugar à Verdade.

Lugar à Unidade.

E lugar à Alegria.

Então, durante este período, vocês estão convidados, todos, sem exceção, a vibrar no seio do seu Coração.



Que vocês se beneficiem das sílabas e dos Sons Sagrados, transmitidos por Metatron, que vocês utilizem as técnicas que lhes são
próprias, pouco importa.

A técnica ou o meio que desencadeará em vocês as Vibrações do Fogo Sagrado será, para vocês, a técnica adequada.

É de sua responsabilidade dedicar o máximo de tempo para a sua própria Libertação.

***

Nós contamos com vocês.

E vocês podem contar conosco.

Vocês são Seres de total Liberdade e de total Luz.

Eu tenho passado meu tempo a lhes repetir e a lhes afirmar.

É tempo, agora, de viver em totalidade porque a Luz estabelece seu reinado, reinado de Liberdade e reinado de Soberania, em meio
mesmo a esta dimensão.

O espaço / tempo em que vocês vivem, e que foi forjado e encurvado, vai se realinhando, agora, a toda velocidade.

As três camadas de falsificação, denominadas ionosfera, magnetosfera e heliosfera, se tornaram totalmente permeáveis aos raios
cósmicos, aos raios da Luz e às nossas dimensões.

Isto quer dizer que não existe mais obstáculos técnicos à nossa intervenção nesta dimensão.

Não há nenhuma restrição à nossa manifestação.

Nós a faremos em função de seus apelos, em função de seu desejo de Liberdade e de Libertação, em função de seu desejo de
reencontrar a Unidade e, sobretudo o Estado de Ser, quer dizer a totalidade disto que vocês são.

Na jornada do dia 17, eu voltarei para participar nesta Efusão de Libertação.

Eu pronunciarei apenas algumas palavras, permitindo-lhes escalar, durante o período de 17 de novembro ao final do ano, as etapas
que levarão ao estabelecimento de sua Soberania total nesta dimensão.

Hoje, contudo, pela minha Presença antecipada, lhes dando previamente o que se manifestará no dia 17, o Fogo do Amor penetrará
em vocês às 12 horas (hora francesa) [09h00 da manhã – hora de Brasília] ao nível da sua Coroa da cabeça, ao nível da Coroa do

Coração e, certamente, na totalidade de suas estruturas físicas.

A hora do despertar de suas células, a hora do despertar disso que vocês são, chegou.

Se vocês tiverem, em relação a isto, alguma pergunta, eu tentarei elucidar.

A palavra então é de vocês, referente ao estabelecimento destas segunda e terceira etapas.

Se vocês tiverem, em relação a isto, perguntas, eu quero dar um esclarecimento suplementar. 

A palavra é sua, em relação ao estabelecimento destas segunda e terceira etapas.

***

Pergunta: Isto significa que o prazo final inicialmente previsto foi adiantado, já que as segunda e terceira etapas foram unidas?

O prazo final, aquele do mês de Maio do seu próximo ano de 2010, é sempre real. 
Simplesmente, as condições e o modo de chegada é que serão profundamente diferentes. 

Tudo que foi ocultado sobre quem são vocês, tudo que os constrangia, irá desaparecer até lá. 

***

Pergunta: Isto significa que a Vibração Crística irá se manifestar em nós?

A Vibração Crística e o Mestre da Luz na Sua Vibração e Presença, irá se aproximar inexoravelmente de vocês. 
Ele poderá, como nós lhes dissemos, tomar lugar em meio ao seu próprio Coração, quando chegar a hora. 

Vocês irão se fundir com ele, na Unidade e na Verdade. 
Mas isto não se dá imediatamente. 

Entretanto, muitos entre vocês, na vibração do Estado de Ser, na Vibração da Luz, discernirão, sentirão a Presença Dele e se unirão
então a Ele, de uma forma intensa.

***

Pergunta: Poderia explicar mais sobre a fusão das nossas radiações com as de Cristo?
No momento em que a magnetosfera tiver quase desaparecido, ser-me-á possível fundir a minha Radiação com a Radiação de Cristo. 



Isto estará efetivado antes do final do seu ano.

***

Pergunta: Isto responde ao objetivo preciso das evoluções em andamento ou isto é a lógica da evolução normal?

O dois ao mesmo tempo. 
Haverá, na sua densidade, em breve, o acesso, na totalidade das suas Consciências, às esferas da Unidade. 

Isto irão então firmar o fim absoluto daquilo que vocês chamam de sua Consciência, nesta densidade. 
Isto irá se tornar possível pela Efusão, em vocês, da Consciência do Cristo Miguel e da Consciência de Maria. 

Isto irá firmar em vocês a Revelação, em vocês, das suas quatro linhagens espirituais e o seu retorno aos mundos da unidade. 
Isto será realizado pelo Fogo do Amor e da Luz. 

A vibração da Consciência, transformando a sua própria Consciência, em outras esferas de vida.

***

Pergunta: Até quando teremos eletromagnetismo na Terra?

No máximo até o seu ano de 2012.
Até lá, muitos seres humanos já terão passado para outras Vibrações e outras Consciências.

***

Pergunta: Quando diz que eles terão passado para outras Vibrações e outras Consciências, isso significa que eles terão deixado
este plano?

Evidentemente.
Mas deixar este plano não quer dizer morrer, daqui para frente.

Quando você dorme à noite, a sua Consciência viaja. 
Do mesmo modo, quando você deixa este corpo, na porta denominada morte, a sua Consciência continua a jornada dela. 

Do mesmo modo, deixar este plano significa deixar este plano para continuar em outro plano.
Isto é chamado de "transferência dimensional" ou "ascensão".

É isto que está começando a se manifestar para vocês, em vocês e ao redor de vocês.

***

Pergunta: Qual é a diferença que há entre a união da Fonte / Espírito Santo / Metatron e a união de Cristo / Miguel / Maria?

Em meio aos multiversos, em meio às multi-dimensões, os membros unificados da Luz são apoiados vibratoriamente pela Tri-
Unidade. 

Ela é constituída pela Fonte, por Maria, por Miguel ou Metatron. 
Em meio à sua densidade, a denominação falsificada Pai/Filho/Espírito Santo irá recuperar a sua Verdade na nova Tri-Unidade

denominada Cristo, Maria e Miguel. 
Não há diferença, há uma distinção de acordo com as dimensões. 

Mas, vibratoriamente, corresponde ao despertar que eu lhes anunciei.

***

Pergunta: Qual poderia ser a reação dos líderes deste mundo ou das pessoas poderosas deste mundo?
Eles deverão mudar. 

Eles irão discutir. 
Eles irão se afobar.

Mas isto é problema deles.
Não é problema seu nem problema nosso.

***

Pergunta: Isto significa que eles não terão mais os meios de imporem o que quer que seja?

Tudo é questão de nível e de elevação vibratória.
A Luz que vem a vocês, e a sua reação dentro da sua própria Luz, que é a elevação, aniquilarão completamente o menor desejo de

manifestação de poder e influência. 
Pode ser através das manifestações ligadas à interrupção, de um modo ou de outro, dos modos de manter o poder, chamado de

dinheiro, mídia, eletrônica e outros, ou pode meramente ser através da elevação vibratória da sua Consciência, mas se ela for
suficiente e se a nossa diminuição vibratória até vocês for suficiente, eles não conseguirão mais iludir vocês.



Lembrem-se de que, seja qual for o seu nível vibratório, cada um, neste nível de ser humano, irá discernir a Verdade. 
Ao discernir esta Verdade, muitos seres irão se opor ao que corresponde, para eles, o fato de estar sendo enganados. 

Outros, que estarão em níveis vibratórios mais elevados, aquiescerão, perdoarão e evoluirão ao dispensar simplesmente o que
pertence ao passado.

Aqueles que irão se opor não apresentarão nem poder nem condição de se opor.
Nós temos, de forma determinante e de forma definitiva, preparado o que devia ser reparado em meio à sua dimensão falsificada.

Isto foi realizado pela nossa ação ao nível do Sol e do conjunto dos planetas do seu Sistema Solar exterior. 
Só falta se manifestar na sua densidade.

***

Pergunta: Quando fala de sol exterior, trata-se do segundo sol que deve substituir o sol atual?
Trata-se da reunificação daquele que vocês chamam de Sol com o verdadeiro Sol.

Ele também tem sido falsificado e dividido como vocês.
O Sol verdadeiro é a Luz que não projeta sombra.

É isto que existe quando vocês vivem em dimensões unificadas, onde a Luz não vem de um ponto, mas vem do conjunto.

***
Pergunta: Quando este dia for estabelecido, será justo todos cantarmos aleluia?

Se lhes der prazer... 
Isto é muito além.

Vocês não entenderão o alcance enquanto não viverem isso.

***

Pergunta: No que iremos viver, enquanto encarnados, irão surgir momentos mais ou menos difíceis de reajustes. Como saber se
esses ajustes são etapas que realmente estão nos levando ao Estado de Ser?

Esta pergunta mantém a dualidade.
A partir do momento em que o seu nível vibratório se elevar, sejam quais forem as consequências, no nível desses corpos, elas não

terão importância perante a evolução da sua Consciência.
A Vibração transforma os corpos e a Consciência.

Quando a Consciência se estabiliza na Vibração, o que o corpo manifesta, seja resistência ou ajuste, não apresenta qualquer tipo de
importância.

***

Pergunta: Por que ter acesso às nossas linhagens espirituais antes da transição?
Porque o acesso às suas linhagens espirituais firma a junção Vibratório com a sua Unidade. 

O restante, como deveria parecer antes ou o que não deve continuar após este ajuste, seria curiosidade inútil. 
E o mesmo ocorre em relação às suas lembranças daquilo que vocês chamam de vidas, nesta falsificação, ou memória de vida

passada. 
Isso não faz muito sentido e nem interessa pois não seriam capazes de transcender esta dimensão da dualidade e, portanto, a lei do

karma.

***

Pergunta: Por outro lado, qual é a razão ou o efeito em particular de re-contatar as quatro linhagens, considerando que se está
encarnado, de novo, antes da transição?

Preparar a sua transição.
As Consciências não viverão o mesmo tipo de translação.

Nem será simultâneo.
Nem terão a mesma meta.

Nem o mesmo destino.
Em resumo: Vocês todos não irão para o mesmo lugar, nem no mesmo momento. 

Querer colocar o conjunto da humanidade e de Consciências, atualmente presentes nesta dimensão, no mesmo cesto, não faz sentido.
Há numerosos quartos na casa do Pai.

Todos vocês têm origens estelares diferentes.
Todos vocês têm caminhos dimensionais diferentes.

***

Pergunta: Você falou das pessoas que poderão estar em oposição aos eventos que irão ocorrer. O que será da Consciência delas?

É o caminho e a função delas.
Não há mais o que falar sobre isso.

Seu olhar e sua Consciência não devem se importar com essas reações, mas vocês devem estar na ação vibratória da sua própria
Luz.



Ocupem-se de vocês mesmos e do seu Coração. 
Este é o melhor modo que vocês têm de ajudar o conjunto da humanidade: sair da personalidade, sair dos laços, sejam quais forem,

elevar-se além disso, a fim de recuperar a Liberdade e o sentido do verdadeiro Serviço e não da serventia.
Todo olhar que derem para fora, e vocês terão a capacidade para sentir isso, todo olhar voltado para um sentimento de querer ajudar

ou de querer se opor, irá diminuir a sua Vibração.
Vocês entenderão os mecanismos de funcionamento. 

Sem passar pela cabeça ou pelo intelecto, sem passar pelo afetivo, sem passar pelo emocional, mas unicamente pela Vibração,
haverá o que eleva vocês, há o que sobrecarrega vocês.

A escolha é de vocês.

***

Pergunta: Há tanto tempo estamos sujeitos às forças eletromagnéticas presentes neste plano, como fazer com que elas não
reduzam tanto as nossas Vibrações?

Elas não conseguirão reduzir a sua Vibração a partir do momento em que a sua Consciência não lhes der crédito.
Gradualmente e à medida que vocês perceberem e sentirem na sua Coroa Radiante da cabeça e na Coroa do Fogo do Amor, em

meio ao seu Coração, vocês entenderão a natureza e vocês não estarão mais submissos, apenas de maneira limitada, ao
eletromagnetismo.

Então o guia não será o que vocês pensam. 
O guia não terá ligação com chantagem, seja qual for, nem a laços de poder, mas sim com a Vibração. 

O que eleva e alivia vocês, os colocará na Alegria e os colocará em contato com a energia da Presença e com o Anjo da Presença.

O que sobrecarrega vocês irá remetê-los aos problemas e às preocupações e isso será imediato.

***

Pergunta: Isso significa que iremos recuperar a nossa natureza divina?

Vocês irão recuperar a sua Unidade e a sua natureza verdadeira e real.
A sua natureza é a de uma Semente Estelar.

Vocês vão se tornar de novo, em outras palavras, a sua própria Fonte porque vocês são a Fonte.

***

Pergunta: O que vivemos, na encarnação, como integração desse processo ligado aos corpos do Estado de Ser, levará diretamente
à integração na Fonte ou isto é uma etapa?

Trata-se, na Verdade, da última etapa.
Não haverá outras, nesta dimensão.

***

Pergunta: Tem a questão dos asteroides que se chocariam com o nosso planeta. Ainda é real ou os movimentos Vibratórios, no
momento, são suficientes para todas essas mutações?

Tudo dependerá da sua capacidade, individual e coletiva para responder à Luz e se tornarem, vocês mesmos, a Luz. 
Entretanto, sejam quais forem os tipos de eventos na sua densidade, eles não são nada em relação ao que vocês são e em relação à

Luz.
E então, seja o que for que aconteça, vocês estarão em reação ou em elevação?

O que vem é Luz.
E nada mais.

O que eu lhes proponho agora, como um tipo de preparação para o dia 17, é viver as primícias disso. 
Assim, eu lhes trago as minhas Bênçãos e lhes peço para acolherem, neste Círculo restrito, a Vibração do Anjo da Presença,

acompanhada da minha nova Vibração de Consciência, em conjunção com Cristo, durante alguns instantes, juntos e em comunhão.
É isto que realizaremos no dia 17 durante uma hora.

Agora, eu lhes digo: até muito em breve.

************
ÁUDIOS

http://www.dailymotion.com/video/xb5h4y_20091113mikaelmarche-2part12_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xb5h2m_20091113mikaelmarche-2part22_webcam

************
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http://www.blogger.com/goog_1434222942
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Venerados Mestres da Luz, juntos, hoje, nós abriremos as portas Vibratórias do último acesso ao seu Templo interior.

Assim como eu lhes disse, nós ultrapassamos, hoje, e vocês, e nós, a porta que nos aproxima e que os aproxima, de
maneira indefectível, da Fonte / Una da sua Dimensão de Sementes de Estrelas.

***

Hoje, nós vamos inaugurar, juntos, a instalação da primeira pedra correspondente à sua ascensão ao Estado de Ser.

Eu venho, acompanhado do Arcanjo Uriel, para celebrar com vocês o retorno à tríplice radiação do Espírito Santo, do
Ultravioleta e da Fonte.

Juntos, vamos acolher o retorno, em Verdade e em Unidade, da Luz Crística, na sua Dimensão.

Eu deixo vocês e nós, juntos, elevarmos a Vibração de acolhimento, a Vibração da Luz / Una, aquela da fraternidade
reencontrada na Unidade.

***

Eu direi algumas palavras, no final deste trabalho, unicamente para lhes precisar as circunstâncias da experiência
vivida das segunda e terceira etapas, conjuntas, antes de 17 de Dezembro.

Juntos, unifiquemos.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Luz, hoje se abre então, em vocês, a Graça e a Eternidade.

Neste dia e nesta hora, a Vibração do seu Cristo interior, semeada de toda eternidade nesta densidade e na sua
Semente estelar, realinha-se e se sintoniza com o Mestre da Luz.

Cristo interior e Cristo se reúnem em vocês.

As portas do ilimitado estão agora abertas.

Em meio mesmo a esta densidade e a esta limitação, e a partir hoje, vários de vocês vão experimentar a fusão da

MIGUEL - 17 de novembro de 2009- 2ª ETAPA
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Coroa Radiante da cabeça com a Coroa do Coração, realizando assim, em vocês, no seu Templo interior, os tempos
da Unidade.

Em meio mesmo ao seu mundo, a limitação cai, o ilimitado eclode.

Pelas várias chaves que vocês têm feito vocês podem, agora, todo dia, das 14h00 às 14h30, hora francesa [das
11h00 às 11h30 da manhã - hora de Brasília], verificar e experimentar isto de maneira mais precisa.

Entretanto, esta porta e este alinhamento são hoje funcionais.

Eles visam restituir-lhes a sua soberania total e a sua conexão com a Eternidade, com A Fonte / Una e com Cristo.

O momento é para a revelação.

Vocês a vivenciam em vocês e em meio a esta humanidade.

Tudo o que foi falsificado, ocultado voluntariamente, vai cair para elevá-los na soberania, na fraternidade de Cristo,
na fraternidade intergaláctica da Luz Vibrante da Fonte Una.

***

Bem amados Mestres da Luz, antes de deixá-los prosseguir nesta fusão, de vocês com vocês, e de vocês conosco,
eu voltarei, acompanhado da presença do Anjo da Presença: Uriel, lhes dará, no segundo sábado do seu mês [dia 12
de Dezembro] às 16h [13h00 – hora de Brasília] a técnica para realizar da melhor forma a fusão com Cristo, em vocês

e fora de vocês, e desta vez, na totalidade.

***

Deixem cair o que deve cair, elevem o que deve se elevar: tal é o seu objetivo.

Pela potência de Cristo em vocês, pela potência da sua Vibração e da sua elevação, vocês irão escapar e levar os
seus irmãos além da ilusão disto que cai.

Vocês entraram na maior das revelações da história desta Humanidade, em meio ao seu périplo, em meio a esta
ilusão.

Estejam alegres, estejam em alegria, pois este é um grande momento.

Então, eu lhes digo, eu, no segundo sábado [dia 12 de Dezembro] para preparar a etapa que nós abriremos já hoje.

***

Durante este período de um mês vocês vão crescer em Vibração, em Estado de Ser, vocês vão discernir a Sombra e
a Luz existentes nesta dimensão e o fim da Sombra nesta Terra.

Na Vibração do Amor, na Vibração do Espírito Santo, do Ultravioleta e da Fonte, em vocês, não há qualquer temor,
pois há Ser e Estado de Ser, há Unidade e nada, absolutamente nenhum dos fenômenos cósmicos e dos fenômenos

terrestres que não são da ordem da Luz poderá atingi-los.

Eu os deixo vivenciar o final da Vibração das segunda e terceira etapas conjuntas, hoje, no seu corpo que é o seu
Templo, que deve se elevar, na Unidade e na Verdade.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, o conjunto do Conclave Arcangélico reunido, o conjunto dos 24 Anciãos reunido, todos
ao redor de Maria, estão prontos, agora, como vocês, para acolher Cristo, em Vibração, em Unidade e em Verdade.

A Vibração da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante da cabeça tornar-se-á, para vocês, cada vez mais
perceptível.

Isto não é uma visão intelectual ou mental, mas uma Vibração bem física, percebida no nível do seu Templo interior e
no nível do topo do corpo físico de vocês.

Estas duas Vibrações vão se aproximar e vão se unificar.

Vários de vocês vão começar a experimentar a não dualidade, a Presença a Si mesmo em meio ao Estado de Ser, a
Reconexão com a Fonte e com a liberdade da Fonte.

Isto é agora.

***

Eu lhes digo, agora, até muito em breve.



Por ora, contentem-se em se alinhar com a Vibração Crística percebida no nível das suas Coroas Radiantes.

Eu lhes digo, quanto a mim, e o Anjo da Presença, Uriel: até muito em breve.

Nós lhes deixamos agora nesta Unificação para viver isto que vocês têm que viver, ainda alguns instantes. Agora.

... Efusão de energia ...

************
ÁUDIOS

http://www.dailymotion.com/video/xb6ok7_20091117mikaelmarche2part12_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xb6oie_20091117mikaelmarche2part22_webcam...

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

NDR: Na intervenção de Miguel, fala-se da fusão das 2ª e 3ª Etapas em 17 de novembro e 17 de dezembro. Eis a
explicação de Anael: “as Etapas, em número de sete, correspondendo aos sete chakras principais, são ativadas
atualmente no Homem e no seu Sistema Solar. O Conclave acelerou temporariamente a ativação e, portanto, as

duas Etapas foram realizadas, ao mesmo tempo, em 17 de novembro. Elas serão então as mesmas, de novo, em 17
de dezembro”.

Vocês encontrarão, na seção “protocolos”, uma lista das “múltiplas chaves” de que fala Miguel incluindo um novo
protocolo (“Ser na Presença ou Presença do Ser”) transmitido recentemente por SRI AUROBINDO.

***
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Questão: para ascensionar, somos supostos a encontrar, antes, a nossa chama gêmea?

Bem amados, isso faz parte de ensinamentos falsificados.
Vocês são totalmente livres e UM. 

UM, querendo dizer que vocês são livres, mesmo em relação a uniões em casal que teriam existido nesta
Dimensão.

Obviamente, foi referido, em muitos ensinamentos, o que é denominado alma gêmea, chama gêmea, ou
centelha gêmea. 

Nada há aí que possa impedir qualquer Ascensão.
Obviamente, existem almas que eu qualificaria de gêmeas.

Isso é uma realidade.
Mas essas almas gêmeas estiveram prisioneiras, ao mesmo tempo, nesta dualidade.

Encontrar a Unidade necessita de comunicar-se com cada Ser e cada Consciência, do mesmo modo.
Não há prioridade com relação a uma chama gêmea ou a uma alma gêmea.

Ao contrário, isso pode ser, até mesmo, um obstáculo importante ao fenômeno da Ascensão.
A Ascensão necessita de encontrar a sua soberania integral e, portanto, a sua Unidade.

Vocês são inteiros, Unos, vocês sozinhos.
Não têm, portanto, que se preocuparem com o outro.

A melhor maneira de ajudar o outro é elevar-se na Vibração, Amar e Servir e se elevar na Vibração, pois é
através dessa elevação Vibratória que vocês vão permitir aos que estão ao seu redor, sejam almas gêmeas ou

inimigos, elevarem-se ao mesmo tempo que vocês.

***

Questão: a inversão dos polos é estritamente magnética ou física?

Bem amados, qual importância tem isso se, a partir do momento em que os polos balançarem, o ser humano
terá passado em uma outra Dimensão, se o aceitar.

Então, vocês não terão que suportar as torturas, assim como quiseram lhes fazer crer, de alguns balanços.
Esses balanços serão, obviamente, físicos, do mesmo modo que a Terra vai provar o Fogo do Amor, ao seu

modo, que irá fazê-la Ascensionar, ela também.
Entretanto, tudo o que é anunciado como fenômeno de natureza apocalíptica nada tem a ver com a verdade.
A verdade é que, no momento em que este Apocalipse for vivido, no nível não mais da Revelação, mas da

desconstrução total desta esfera, vocês terão, vocês também, passado em uma outra Dimensão.
Portanto, isso não tem qualquer interesse.
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Entretanto, o balanço previsível é, obviamente, um balanço físico.
Ele está ligado ao desaparecimento das forças de torção gravitacionais que levaram este Sistema Solar a se

retirar sobre si mesmo.
A partir do momento em que as forças Arcangélicas, das quais eu faço parte, e o conjunto da Confederação

Intergaláctica retificarem o espaço/tempo, a curvatura desaparece.
As forças eletromagnéticas desaparecem então e, naquele momento, obviamente, a polaridade da Terra, tal

como a conhecem, se inverte.
Esta inversão é tanto magnética, como terrestre, como física, e ela se refere ao que vocês chamam de
Intraterra e de Extraterra: o que era interno tornar-se-á externo, isto é, retornando por uma espécie de

fenômeno de invaginação, e de reversão.
O fenômeno de reversão (que está sob a influência e sob a mecânica quântica do Arcanjo URIEL) vai ocorrer
quando chegar a hora, mas, naquele momento, vocês mesmos estarão revertidos e, portanto, não terão mais,

tampouco, que temer qualquer coisa em relação a isso. 

***

Questão: quais serão as necessidades do corpo quando ele tiver passado sob a forma silício?

Bem amados, nem todo ser humano passará sob a forma de silício.
Existem muitos Seres Humanos que terão necessidade de aperfeiçoar os caminhos da matéria e, desta vez,

não mais de modo dissociado.
Eles serão unificados à FONTE e, portanto, os modos de funcionamento serão profundamente diferentes.

Não haverá mais alternância entre dia e noite.
Não haverá mais alternância de Bem/Mal.

Haverá Unidade da Consciência e Unidade da Luz.
Isso irá se expressar, para essas almas, pela experiência da matéria e da carne, à base de carbono (mas não

mais dissociada) e Unificada. 
Agora, as necessidades, se vocês evocarem as outras Dimensões?

Se eu evocar, em particular, a minha Dimensão, obviamente, não temos alimentos, no sentido em que vocês
entendem.

Não temos trato digestivo, no sentido em que entendem.
Nossos órgãos são limitados a vibrações e não a funções, no sentido orgânico, metabólico ou de

transformação.
Essas funções estão ligadas aos nossos deslocamentos, nos Multiversos e nas Multidimensões.

Essas funções estão diretamente ligadas a propriedades da Luz, além mesmo das estruturas sílicas, dado que
se trata de estrutura de Luz que nada mais tem a ver com a sílica e que está em relação com constituintes que
não existem na superfície do seu planeta, cujas propriedades Vibratórias, como os átomos, são de longe muito

superiores, até mesmo, ao que pode existir em meio à sílica.

***

Questão: para aqueles que passariam na 5ª Dimensão com seus corpos físicos, o que vai ocorrer
com esse corpo?

Bem amados, é preciso bem compreender que o fenômeno da Ascensão não é um fenômeno linear ou
pontual.

É um fenômeno destinado a se estender durante todo o período da Revelação.
Existem, de fato, assim como lhes disseram, várias ondas de Ascensão.

Essas Ascensões poderão se fazer com ou sem o corpo.
Entretanto, a Ascensão final, que é a mais importante, vai ocorrer por uma transmutação total do corpo físico.

Como irá ocorrer esta transmutação?
Ela estará ligada à chegada de uma onda conjunta, na Terra, de uma irradiação Solar, extremamente potente,
acoplada a uma irradiação vinda dos fins remotos do Cosmos desta Galáxia, vindo transmutar totalmente o

corpo de carne.
Trata-se de radiações ionizantes que vocês chamam de raios gama.

Esses raios gama não visam destruir a sua estrutura física, mas transmutá-la e liberar totalmente o DNA e,
sobretudo, transmutar o carbono em silício.

Isso irá acontecer de modo muito natural, no momento da chegada da Onda Galáctica final.
Aqueles que não tiverem ainda ascensionado, em uma Dimensão ou outra, vão viver o que é chamado de Fogo

do Amor e vão ver chegar para eles uma Luz.
Esta Luz e este calor não queimam.



Trata-se da famosa Luz que vivem as pessoas que passam por uma experiência às portas da morte e que elas
veem ao longe.

Muito poucas, delas, têm a possibilidade de ali penetrar.
Lá, vocês serão penetrados por esta Luz e por esta Radiação e seu corpo vai viver, naquele momento, esta

transformação.
Entretanto, é preciso aceitarem que, antes disso, existem outros processos de transformação Vibratória. 

Alguns vão passar pelo que poderiam chamar de elevações, nas Embarcações de Luz pertencentes à
Confederação Galáctica.

Elas irão se manifestar em diferentes épocas e em diferentes períodos.
Entretanto, vocês ainda não estão, em princípio, nesse momento.

Contentem-se em viver a Vibração.
Contentem-se em se colocarem na nova Vibração da Unidade que percorre a Coroa Radiante da cabeça e a

Coroa Radiante do Coração, a fim de integrarem, em vocês, esta Vibração.
A Ascensão não é um problema em si.

A interrogação mental, com relação a isso, sim.
Porque, obviamente, vocês irão penetrar em Dimensões que lhes são, para a maior parte, ainda

desconhecidas.
Mesmo pelas portas da morte, vocês não encontram essas Dimensões, tais como as mortes que vocês

viveram em suas vidas passadas.
Trata-se, realmente, de um mundo totalmente novo, para muitos de vocês.

Isso é um choque ao nível da Consciência.
Passar de um corpo físico a um corpo de pássaro.

Passar de um corpo físico, ao fato de viajar no interior de um outro corpo, como isso será o caso, para
as Merkabah coletivas.

As Merkabah coletivas são o quê?
São seres pertencentes a Dimensões de longe superiores à 11ª Dimensão e que, no entanto, percorrem esta

humanidade em um corpo de carne.

Quando chegar a hora, eles irão se transformar no que vocês denominam uma Merkabah coletiva e poderão,
então, levar vários dos seus irmãos e irmãs dentro do seu próprio veículo.

***

Questão: a Merkabah coletiva não seria então somente a reunião de várias Merkabah individuais?

Bem amados, existem várias Merkabah coletivas.
Algumas são a reunião de Merkabah individuais, mas existem seres cuja Merkabah individual torna-se

uma Merkabah coletiva, pela potência Vibratória desses seres.
Eles serão capazes, naquele momento, de levar milhares de almas com eles, para a Luz.

***

Questão: com relação ao nosso futuro, há linhas de probabilidade que se concretizam em função da
evolução. Quais são então as principais linhas a vir?

Bem amados, as linhas de probabilidade são em função da persistência de uma Dimensão.
Ora, como esta desaparece, pura e simplesmente, não há mais linha de probabilidade.

Há desaparecimento total das linhas de probabilidade.
Vocês vão onde o princípio de atração e de ressonância irá levá-los.

O que irá levá-los será a sua capacidade Vibratória e nada mais.
Nenhuma valise, nenhuma bagagem, seja qual for, física ou psicológica, ser-lhes-á de qualquer utilidade.

Somente a sua capacidade Vibratória, dentro do seu corpo físico, irá desencadear o fenômeno ascensional e
irá levá-los para onde devem ir.

Absolutamente nada existe, no nível de linhas de probabilidade do futuro, dado que, como sabem, o futuro
desta Dimensão não existe. 

***

Questão: em alguns ensinamentos fala-se muito dessas linhas de probabilidade. 



As linhas de probabilidade são em função de uma concepção linear do tempo.
A concepção linear do tempo, tal como vocês a concebem nesta Dimensão, simplesmente não vai mais existir.

Portanto, as probabilidades lineares não existirão mais.
Serão probabilidades quânticas, transdimensionais, de acesso a outras Dimensões, mas elas não poderão

mais estar ligadas a ações/reações.
Obviamente, muitos «professores» recebem coisas diferentes, dizendo-lhes que nada está escrito, que tudo

pode se transformar, que a Ascensão pode ocorrer, em cem anos, em duzentos anos, ou em mil anos.
Obviamente, tudo pode ser dito para impedi-los de adquirir o seu veículo de Vibração.

 Retenham bem o que lhes digo e o que lhes disse a Divina MARIA: o mais importante é a Vibração que vocês
podem suportar nesse corpo, porque a Luz que vem, sob a forma de radiações ionizantes, sob a forma de

plasma solar, é uma Vibração e, em função da adequação que vocês forem capazes de desenvolver com esta
Vibração, vocês vão viver o que terão que viver.

As linhas de probabilidade, estatísticas ou de ação/reação não têm qualquer sentido com relação a esse
fenômeno.

***

Questão: mesmo se ligada, não à ação/reação, mas à criação?

A partir do momento em que você emprega o termo probabilidade linear, você chama uma ação/reação, ou
uma criação, se quiser, mas desta mesma Dimensão.

A partir do momento em que a Dimensão não existir mais, o que se tornam essas linhas de probabilidade?
O que se tornam essas criações? 

***

Questão: Miguel falou de duas Trindades diferentes: uma, ligada à 3ª Dimensão e uma, ligada à 5ª
Dimensão, com a Fonte, Miguel, Metatron e a Mãe Divina. Isso quer dizer que a Tri-Unidade, tal

como a concebemos, não nos permite estar conectados com a Fonte? E qual é a que podemos nos
apoiar, para nos conectarmos com a Fonte?

A Trindade, tal como a conhecem na sua Dimensão, foi falsificada.
Obviamente, a Trindade está presente tanto na tradição oriental como na tradição católica.

Na tradição católica, por exemplo, é chamada de Pai/Filho/Espírito Santo, que jamais existiu.
A verdadeira Trindade original estava ligada ao que denominamos Pai /Filho e, sobretudo, Mãe, e, obviamente,

a Mãe foi substituída pelo Espírito Santo, que é masculino e não mais feminino.
Ora, não existe Santo Espírito.

Existe um Espirito Santo que é de natureza feminina; ele é representado por MARIA.
Obviamente, a Igreja católica tudo fez, quer seja a romana ou a ortodoxa, para eliminar o papel Criador e

Criadora de MARIA e das mulheres, em geral.
Assim, de certo modo, existe uma Trindade a vir, em relação com a nova aliança com a FONTE, que não está
mais falsificada e que é autêntica, que está ligada, efetivamente, a algumas características da Consciência que

vocês vão viver nas Multidimensões.
Obviamente, a utilização falsificada, chamada de Pai/Filho e Santo Espírito, absolutamente nada tem a ver com

a origem da Criação desta Dimensão que remonta a milhões de anos.
Agora, a falsificação desta Dimensão ocorreu, há 320.000 anos, desde um pouco menos de 320.000 anos, no

momento em que os Arcontes chegaram sobre a Terra e nesse setor da Galáxia.
A partir daquele momento, e devido à influência das forças eletromagnéticas de rebaixamento Vibratório, as

forças da Luz (encarnadas na época pelas entidades de Sirius, pelas entidades delfinoides e pelas entidades
chamadas, à época, de Gigantes) foram obrigadas a fugir da catástrofe desta parte do Sistema Solar.

Desde esses 320.000 anos, a cada 50.000 anos encerra-se um ciclo de respiração cósmica que permite a
algumas almas escapar ou entrar no ciclo, mas, entretanto, jamais, até agora, as forças da Luz puderam extirpar

esta Dimensão eletromagnética, o que foi feito neste verão (na França), e que já havia sido iniciado antes
mesmo da nossa reunião em Conclave, desde o final do seu ano passado.

MIGUEL lhes falou de uma Trindade, do Espírito Santo, da FONTE e do Ultravioleta.
 Existem múltiplas Trindades.

Cada Trindade é portadora de uma Criação.
Aliás, não é por acaso que o símbolo dos Arcontes é um triângulo com um olho, ou dentro, ou em cima.

Eles copiaram, literalmente, como sempre para sua vantagem e seu lucro, o conceito de tudo o que é espiritual,
chanfrando e cortando da FONTE primeira ou FONTE Una, ainda chamada, na Atlântida, de Lei do UM.

Tudo foi feito para isolá-los e fechá-los nesta dualidade.



***

Questão: Miguel especificou que, nesta Dimensão, a Trindade não está conectada com a Fonte. 

Sim, ela foi conectada, na mente dos seres humanos (e na mente do criador da falsificação e não da Criadora
original), com um conceito que está ligado efetivamente ao que foi denominado Pai e Filho, para eliminar,

obviamente, a Dimensão da FONTE.
Recordem-se de que, mesmo nas suas Escrituras sagradas (que são apenas cópias dos escritos mais

antigos), há uma série de ensinamentos e de informações.
 Por exemplo, os Elohim, essas entidades Criadoras, assim, foram transformados em Deuses, foram

transformados em outra coisa que a FONTE.
Eu os convido a reler o Apocalipse de São João ou o Evangelho de João, cujas primeiras frases não foram

falsificadas.
Ou seja, que no começo era o Verbo, e o Verbo estava junto da FONTE e não junto de Deus ou junto dos

Elohim; os Elohim sendo as entidades mais conectadas com a FONTE, de maneira autêntica.
Assim, portanto, na sua Dimensão, não persistiu qualquer Trindade realmente conectada com a FONTE, devido

à falsificação dos Arcontes ocorrida há 320.000 anos.

***

Questão: quando quisermos nos conectar com a Fonte, em qual Trindade devemos nos apoiar?

É preciso bem compreender que a conexão não é um ato de fé.
A conexão é um ato Vibratório.

Assim, este ato Vibratório deve produzir efeitos de natureza Vibratória.
Tudo depende de onde vocês percebem essas Vibrações.

Se não houver Vibração percebida, há apenas uma conexão no nível mental ou no nível emocional.
A conexão da Vibração é diferente da imaginada em meio ao mental ou em meio à emoção, do que vocês

chamam de corpo emocional.
Entretanto, é preciso bem compreender que hoje, e desde o início dos Casamentos Celestes, é possível,

efetivamente e de maneira Vibratória, conectarem, de maneira definitiva, com a FONTE, sem mesmo passar
pela Trindade.

***

Questão: o que denominamos «o canto da alma» está relacionado com a evolução do som SI?

O canto da alma corresponde à nota SI.
Existe uma série de sons percebidos na cabeça e mesmo no nível do corpo.

 Esses sons devem evoluir e passar, eu diria, de maneira obrigatória, no nível da nota SI, ou do som SI, pois
esse som SI firma o acesso da Alma ao Espírito; ao Espírito e, portanto, à FONTE, mas também ao seu corpo

de Estado de Ser que está estacionado no Sol.
A partir do momento em que essa ‘ponte de luz’ for estabelecida, permite-lhes estabelecer uma Vibração
consciente, pelo som e também pelos chacras, pelas Rodas brilhantes de energia, no nível da cabeça,

inicialmente, e, em um segundo momento, no nível do Coração.
É isso que lhes permite realizar a Alquimia, em vocês, das portas dimensionais e penetrar, com toda lucidez e

com toda Consciência, no corpo de Estado de Ser.
Então, obviamente, existem outros sons que o Arcanjo MIGUEL, e nós mesmos, não enumeramos, que

correspondem a estados de Samadhi específicos que, hoje, não têm mais lugar de ser, com relação à sua
evolução, já que, justamente, vocês saem desta evolução linear para penetrarem em uma evolução quântica. 

***

Questão: a palavra Mestre da Luz foi empregada por Maria. Poderia nos dar o significado da palavra
«Mestre» nesse contexto específico?

A palavra «Mestre da Luz» foi escolhida pela própria FONTE, no momento em que uma Entidade foi capaz de
encarnar, nela, a totalidade da energia do Pai/Fonte.

Assim, este Ser tornou-se, no seu universo local, aquele que foi denominado Mestre da Luz ou KI-RIS-THI ou,
ainda, CRISTO.



CRISTO, ou KI-RIS-THI, ou o Ungido do Senhor, é aquele que corresponde ao que chamamos de Mestre da
Luz.

Assim como MARIA tem, com ela, as sete chaves dos sete Selos Arcangélicos, do mesmo modo, o Mestre da
Luz é responsável pelo estabelecimento do retorno à Luz desta Humanidade.

Assim, portanto, o Mestre da Luz é CRISTO.
Ele é Mestre da Luz porque conseguiu controlar, em meio à Sombra, a Luz, restabelecendo a sua radiância.

***

Questão: o ser que Maria chamou de Arconte, Deus ou Diabo, faz parte do grupo de alma ou da
Consciência coletiva dos Dracos ou Dragões que vieram sobre a Terra há 300.000 anos?

Sim.

***

Questão: os prenomes são significativos das escolhas de almas?

Sim.
De maneira quase sistemática, nesta ilusão, os prenomes escolhidos são sugeridos aos futuros pais que vão

acolher esta alma nesta ilusão.
Assim, portanto, o prenome (primeiro nome) é portador de uma Vibração que os liga à sua alma.

Mudá-lo não é insignificante.
Assim, você mesmo falsifica a sua própria origem de alma.

Você deve, a todo preço, manter o seu verdadeiro prenome, pois ele é portador de Vibrações que guiaram o
seu caminho linear nesta densidade.

***

Questão: por que tanta violência? Como se proteger e transformá-la?

A violência é uma das manifestações da dualidade.
A violência está apenas ligada à falta de Amor, existente, não em vocês, mas no conjunto da Humanidade, já

que ela foi fortemente cortada da FONTE, para não dizer de outro modo.

Vocês têm apenas a sua centelha Divina que lhes permite estar ainda conectados com a FONTE, no plano
Vibratório.

É por isso que hoje aceleramos o acesso ao Estado de Ser.
É preciso bem compreender que o que chamamos, entre nós, de maus rapazes, criaram, há muito tempo,

através das matrizes eletromagnéticas que são em número de três, os envelopes nos quais se desenvolvem
forças de tensões extremas que estão relacionadas, efetivamente, primeiramente, com o sofrimento e com a

violência.
Vocês têm, hoje, apenas uma única maneira de se proteger da violência.

Entretanto, se vocês empregarem o termo proteger, vocês estão ainda na ação/reação.
A única maneira de dissolver a violência que se manifestaria na sua vida ou no seu ambiente, seria elevar o seu

nível Vibratório.
A partir do momento específico em que o seu nível Vibratório se tornar impermeável ao sofrimento e à

violência, o que acontece?
Se você tiver uma profissão que o expõe a esta violência ou a este sofrimento, você é obrigado a se desviar,
pois não terá qualquer meio, com a sua Vibração de Luz, de transformar a totalidade dos sofrimentos e das

violências com os quais será confrontado.
Em um segundo momento, tendo transcendido os seus próprios limites relacionados à violência e ao

sofrimento (e às atrações profissionais ou afetivas que possam provocar), você mesmo irá superar esta
dualidade de reação, entrando na Unidade.

E, progressivamente e à medida que a sua vida evoluir na Unidade, a violência simplesmente não poderá mais
se manifestar, a você, sob uma forma ou outra.

O princípio de atração e de ressonância atua, aqui, plenamente.
Quer dizer que, enquanto se manifestar a você uma violência, você sofre uma reação em relação com uma

ação que você gerou um dia.
Esta é a regra ação/reação criada pelos Arcontes. 

O karma é, portanto, também uma Criação dos Arcontes.



Não existe nos mundos espirituais. 

***

Questão: hoje é importante ou útil conhecer o nome espiritual?

O seu nome espiritual ser-lhe-á revelado, por você mesmo a você mesmo, e não por uma pessoa de fora.
Do mesmo modo que foi desenvolvido, muitas vezes, o que chamamos de linhagens espirituais.
Essas quatro linhagens espirituais sustentam e lhes permitem não serem cortados da FONTE.

Mas, entretanto, nenhuma autoridade de fora pode ter poder sobre vocês para dar as suas linhagens.
Elas lhes pertencem a vocês mesmos e se revelam a vocês, quando chegar a hora.

O mais importante, hoje, para subir em Vibração e conectar com a sua própria Unidade, foi dado por vários
ensinamentos. 

Eu penso, em particular, no ensinamento do Mestre RAM, um dos Melquizedeques.
Eu penso, em particular, no ensinamento que foi dado pela Intraterra, referente às chaves cristalinas e às

chaves ascensionais, mas também outras técnicas que lhes serão reveladas, muito em breve, pelo Arcanjo
MIGUEL diretamente. 

***

Questão: Se o karma não existe, de onde vem a expressão «Senhores do karma»?

Os Senhores do karma, ou Lipikas Kármicos, é uma expressão consagrada e utilizada no Oriente.
Os Senhores do karma não são outros senão os 24 Anciões que vigiam para que esta Dimensão não seja

cortada definitivamente da FONTE.

***

Questão: a Fonte pôde criar almas a partir do som?

O som é Criação.
Assim como disse, a Vibração se manifesta pelo som, pela cor e pela forma, em todas as Dimensões.

Assim, portanto, a FONTE não criou, mas ela se criou por si e as Criações partem da FONTE, exteriorizando-
se elas mesmas da FONTE.

Entretanto, nas Dimensões, sejam elas quais forem, o aspecto Criador não está ligado à FONTE.
A FONTE mantém a vida e a coesão.

Ela é FONTE de Vida, como o seu nome o indica, mas a Criadora é MARIA.
Em todo caso, nos outros multiversos e nas outras multidimensões, uma entidade exteriorizada da FONTE tem

todo poder para manifestar Criações nas Dimensões, na condição de não se cortar da FONTE (coisa que
fizeram os Arcontes).

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem Amados humanos na encarnação.

Eu venho para esclarecer alguns conceitos que, neste fim de ano que se aproxima, me parecem fundamentais
para a sua compreensão, para a sua aceitação e para a sua transformação, se desejarem.

MARIA é o meu nome, como eu era conhecida na Terra quando caminhava nas trilhas da encarnação.

O meu nome no Céu não é MARIA.

O meu nome no Céu está ligado ao que eu sou, e o que eu sou, Rainha do Céu, pois, neste Céu, como em
outros Céus, fui eu que criei e que dei vida a uma Dimensão, há muito tempo.

E, como qualquer Criador trabalhando nas Dimensões do Pai ou da FONTE, o Criador deve concluir um projeto
e uma evolução, de acordo com o Amor e com a FONTE.

Isso remonta a muito tempo.

Rainha dos Céus, Rainha da Terra, desta Terra, como de tantas outras, onde engendrei as formas de vida no
que vocês chamam de Dimensão em que vivem (3ª Dimensão - 3D), como Criadora, nesses multiversos e

nesta Dimensão específica.

Assim como outras entidades criadoras (que são conhecidas sob o nome de Elohim, Nefilim, Gigantes) que se
manifestaram em momentos precisos da história da Humanidade, sobre esta Terra ou em outros lugares, eram

Almas ou Consciências que acompanharam até o fim a sua Criação, permanecendo para ajudar.

Além do papel histórico que me foi atribuído, o meu papel é principalmente, hoje, para vocês, como Mãe do
Céu.

Em breve, eu virei a vocês e eu virei do Céu.

MARIA - 21 de novembro de 2009 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Além do nome, outras manifestações da minha Presença ocorreram em meio mesmo a esta Terra, em meio
mesmo a esta civilização.

Várias Consciências Humanas são encarnadas sob a minha ressonância e sob a minha Vibração.

Muitos emissários percorreram em todos os sentidos o seu país e os demais, desde tempos imemoriais.

***

Eu sou a Criadora desta Dimensão e, como tal, vocês que tomaram emprestado as vestimentas desta
Dimensão, vocês são também meus filhos.

Mas, além de serem meus filhos, vocês são principalmente os filhos da FONTE, os filhos de Luz e os Seres de
Luz, plena e totalmente.

Vocês são também, como disse o Arcanjo MIGUEL, Sementes de Estrelas, correspondendo, assim, ao que
disse o meu Filho quando eu era MARIA: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

E também, como Ele disse: “há muitas moradas na casa do Pai”.

Hoje vocês se aproximam do momento final da Revelação.

Revelação sobre o que lhes diz respeito, sobre o que vocês são.

Revelação também sobre dados importantes referentes a uma série de
coisas que foram, no mínimo, deformadas, falsificadas, justamente em

relação ao que vocês denominam religiões.

A sua humanidade me atribuiu coisas que eu jamais pronunciei.

O meu coração de Mãe é aquele de uma Mãe que ama todos os seus filhos, sem exceção, e que nunca irá
castigar nenhum dos seus filhos, por uma simples razão, que é a de que eu os concebi e os criei livres, na

totalidade.

Entretanto, a liberdade que lhes outorguei e que criei nesta Dimensão foi, em tempos antigos, desviada da
FONTE e transformada por entidades de Consciência muito elevadas, que decidiram fugir da Luz e realizar

uma série de experiências específicas, fazendo com que Consciências livres, com que Consciências Estelares
penetrassem nesta densidade em que estão, perdendo toda conexão e toda lembrança da conexão com a

FONTE e com a Eternidade.

Assim, todos vocês aqui nesta Terra foram capturados e confinados em meio a uma prisão.

Esta prisão, hoje, alguns de vocês começam a perceber as paredes e as grades.

Outros em maior quantidade, em número e em frequência, não podem sequer imaginar que existe uma prisão,
que existem paredes ou grades.

Para eles, esta é a única Verdade, não existe outra realidade possível, não existe outra possibilidade de Vida
em outros lugares.

Nesse sentido, estas Consciências superiores que voluntariamente se privaram da FONTE, intitularam-se eles
mesmos Criadores e criaram leis (que vocês chamam de karma, de ação/reação, de eletromagnetismo, de

bem, de mal), enfim, tudo o que vocês conhecem em meio a esta densidade, alguns de vocês há centenas de
milhares de anos.

***

Então, evidentemente, hoje, quando os Arcanjos vêm lhes anunciar que vocês são muito mais do que isso que
acreditam ser, que vocês não são o corpo que habitam, que existe em vocês uma Dimensão de Luz escondida

e velada, vocês, é claro, têm dificuldade de aceitar.

Enquanto vocês não tiverem acesso ao que o Arcanjo MIGUEL denominou corpo de Estado de Ser, corpo de
Eternidade, isso pode parecer uma bela história, e ainda ela é a estrita Verdade.

E é esta Revelação, hoje, que eu faço a vocês.

O Arcanjo MIGUEL anunciou agora, durante vários meses, que ele vinha para
desconstruir, para derrubar os véus das suas próprias ilusões, disto que chamam

de ‘matriz’, pois isto é uma matriz.

E uma matriz é o que permite empreender uma gestação.

Esta gestação era uma experiência como qualquer outra, mas agora esta
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Esta gestação era uma experiência como qualquer outra, mas agora esta
experiência terminou; ela não tem mais razão de ser em meio ao que é a Vida

ilimitada, em meio ao que é a Vida além do bem e do mal.

Então, voltando ao que eu estava dizendo, como podem acreditar que eu tivesse
vindo, em algum momento, sob forma de aparição, para dar mensagens de castigo ou de punição aos meus
filhos?

Nada disto é verdade.

Nada disto existiu, mas, entretanto, vocês devem compreender que vocês não têm que julgar ou condenar
aqueles que voluntariamente os desligaram da FONTE.

Esses criadores, esses ‘meninos malvados’ (como os chama o grande Melquizedeque OMRAAM), são
também filhos da FONTE, mesmo eles não reconhecendo isso agora.

Então, tampouco, eles não têm que ser julgados.

Como vocês querem se esquivar da ação/reação se vocês mesmos mantiverem a ação/reação?

Meu Filho em diversas ocasiões manifestou este conceito, explicando a diferença entre a Lei de Talião (que
prevaleceu durante a sua vida) [‘olho por olho, dente por dente’] e a Lei de ação da Graça que ele veio instalar e
instaurar.

No entanto, hoje, as circunstâncias da sua vida (através da sociedade que construíram, das regras sociais que
elaboraram, dos laços familiares que foram criados, dos vários vínculos que se formaram) jamais irão libertá-
los, pois não há liberdade no mundo que vocês exploram, há apenas ilusões de liberdade.

A verdadeira libertação, a verdadeira liberdade, está além da sua prisão, mesmo esta prisão tendo permitido
a alguns de vocês a elevação da Luz, apesar do véu do esquecimento.

***

Agora a FONTE decretou (o Conclave Arcangélico acompanhou e o conjunto dos 24 Anciãos permitindo, pelo
seu trabalho, e pelo trabalho de vocês, também, Bem Amados Filhos) a restituição da sua liberdade.

Uma série de forças e de Consciências presentes na sua Terra não deseja, é claro, que fiquem livres; elas
querem mantê-los aprisionados, escravizados, escravos.

Escravos do quê?

Dos seus condicionamentos, dos seus temores, de todos os fatores que fizeram com que, para vocês, a única
realidade seja aquela que vivem e que nada do que existe além, nada do que existe além do véu da morte e da

encarnação, seja real, nem tenha sentido, nem seja tangível.

Hoje, isso deve cessar.

Hoje, vocês devem redescobrir a sua dimensão de Amor e de Eternidade.

Nisso, o Arcanjo MIGUEL (e no que vocês realizaram) permitiu, a um número cada vez maior, reconectar e
reviver esta Dimensão de Eternidade.

E o que vocês descobriram?

Para aqueles de vocês que tiveram acesso ao novo estado de Consciência, bem, vocês percebem que ainda
estão na prisão, mas que, entretanto, vocês sabem que estão na prisão e que além dela existem mundos de
beleza, mundos de Unidade, onde o bem e o mal não têm mais domínio, onde a Vida é dança permanente e

expansão permanente, na Luz e na Alegria, onde a Sombra não mais existe; eis o paradoxo.

Agora vocês podem escalar a montanha, entrar neste estado de Estado de Ser, para aceitar a consistência e
a Consciência.

E, para isso, basta dar um passo.

O Arcanjo ANAEL falou longamente desde o início da desconstrução do ano
Micaélico.

Dar um passo para a Luz significa dar um passo além das crenças que os
aprisionam, seja de forma familiar, religiosa ou educativa.

Vocês devem superar.

Vocês devem ir em direção à Luz e isso deve ser para vocês uma busca
essencial.
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Esta procura não é uma palavra em vão, ela não é uma Luz imaginada ou
fantasiada por detrás dos seus olhos fechados.

Ela é, acima de tudo, Vibração, e a Vibração é a Consciência.

E se a sua Consciência vibrar além da sua prisão, vocês vão achar facilmente acesso a outros estados de si
mesmos, bem mais livres, bem mais amplos e muito mais luminosos.

Esses estados de si mesmos (em outros Espaço/Tempos, denominados outras Dimensões) são desprovidos
de medo, de Ilusão e, sobretudo, de ação e reação.

Nunca eu falaria de outra forma com os meus filhos.

***

Eu venho lhes trazer a liberdade e a libertação.

Eu não venho para castigá-los, para puni-los.

Do mesmo modo que o Mestre da Luz, o meu Divino Filho, que vocês chamam de CRISTO, vem libertá-los.

Ele vai libertá-los pela Luz.

Ele vai chamá-los para Ele, muito em breve.

No entanto, para responder ao apelo, é preciso manter, como ele lhes disse, a
sua casa limpa.

O que é uma casa limpa?

É uma casa em que o medo desaparece diante da Alegria.

É uma casa em que vocês constatam que existem vários andares e que a sua Consciência pode ir de um andar
a outro e não permanecer no piso térreo.

É também se entregar à Inteligência da Luz e à Inteligência da Criação, além desta Ilusão, criada por aquele
que se autodenominou Deus ou Diabo.

A mesma entidade que, sob muitas aparências, os escravizou cada vez mais na dualidade, na Lei de ação-
reação, de bem e de mal, a qualquer coisa que os aprisionava e que ainda os prende e que, se ela

continuasse, iria trancá-los totalmente até o momento de extinguir, em vocês, o mínimo sinal de Luz, o mínimo
sinal de Alegria, de felicidade, rompendo todos os laços.

Isso, a FONTE Unitária jamais aceitaria.

Eu, como Divina MARIA, venho cumprir o que a FONTE decretou.

O Conclave Arcangélico me entregou as chaves.

Em breve, eu irei me encaminhar a toda a Humanidade, pela porta do Coração, pois não pode ser de outra
forma.

Eu apenas posso alcançá-los com o Coração.

Eu não posso alcançá-los através das aparições.

Eu não posso alcançá-los através das palavras, mas unicamente pela Vibração do Coração.

Isto é para breve.

Entretanto, existem alguns fenômenos específicos em relação à desconstrução total da Ilusão, a qual se iniciou
no mês de abril deste ano (2009).

Isso poderá se estender muito além do final deste ano.

Mas, no entanto, durante essas últimas semanas do seu ano terrestre, muitas mudanças devem acontecer na
vida de vocês, no seu mundo.

Isto não é punição nem castigo de qualquer entidade da Luz, mas está ligado a resistências à Luz.

O ponto de vista não é de todo o mesmo.

Evidentemente, algumas entidades irão lhes dizer que isto é o castigo pela falta de Amor da Humanidade.

Novamente, a culpabilidade.
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Novamente, a dualidade.

Mas subentender e dizê-lo, estritamente nada significa.

Este não é o seu jogo.

Vocês foram forçados a jogar e foram aprisionados neste jogo.

Acreditem realmente que, nós, Forças da Luz, nós, da Confederação Intergaláctica em meio aos multiversos,
temos procurado a maneira de romper este sortilégio e de tirá-los da sua prisão, sempre respeitando o

sacrossanto livre arbítrio, tal como definido pela própria FONTE, permitindo esta experiência em meio ao que
denominam encarnação.

Isto foi feito neste verão (inverno, no hemisfério Sul).

***

Hoje, o ser humano, se ele desejar, se ele abandonar o medo para entrar no Amor, se ele abandonar as
limitações para entrar no ilimitado, se ele aceitar que isto é possível, então, vai ser possível realmente viajar

nesses espaços, dentro de pouco tempo, até mesmo.

A Radiância do Arcanjo URIEL, que deveria se manifestar somente a partir do ano de
2011, manifesta-se a vocês, de forma antecipada, para fazê-los viver em meio

mesmo a esta densidade a experiência da Luz, sem mesmo abandonar este corpo, e
ir ao Estado de Ser no seu corpo de Eternidade, mesmo neste corpo fragmentado,

dividido, que vocês habitam (que foi falsificado, devo lembrar-lhes, e isto não foi obra
minha).

Vocês têm agora a possibilidade de recuperar plenamente a sua Unidade.

Neste sentido, as Radiâncias Arcangélicas, incluindo a Radiância do Arcanjo URIEL,
permitem-lhes vivê-la.

Isto lhes será proposto, acompanhado da minha Presença, ao final desta intervenção.

***

Bem Amados filhos da Luz, Bem Amadas Sementes de Estrelas, como lhes disse MIGUEL, vocês são livres,
de toda a Eternidade.

A escravidão acabou.

Vocês podem, se desejarem, libertarem-se.

Como se libertar?

Bem, isto é muito simples: não tem que resistir, não tem que entrar em oposição seja ao que for.

Há simplesmente que ser, que manifestar a Presença, manifestar a Vibração da Luz, no seu corpo, aqui
mesmo.

Assim, vocês vão elevar a sua Vibração e vão penetrar gradativamente, passo a passo, ou de maneira
fulgurante, de acordo com o seu caminho de alma, nos domínios do ilimitado, nos domínios da Eternidade.

Isto está aberto a qualquer um de vocês.

Não existe nenhuma limitação de qualquer natureza (de idade, de doenças).

Os únicos limites são aqueles que vocês mesmos colocam no nível das suas próprias crenças e da sua
própria desconfiança.

O que acontece neste fim de tempo e neste fim de ano é realmente uma Revelação.

Vocês não têm do que ter receio, do que temer, mas sim que esperar e acolher, pois é esta a Luz que se verte
para vocês.

Então, algumas entidades irão lhes dizer que isto é castigo.

Nunca acreditem.

O único castigo que teria, seria para aqueles que mantiveram essa dualidade e que se recusaram a ir para a
Unidade.
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Ir para a Unidade não significa perder o material, mas transformar esta materialidade em algo mais leve, onde a
Sombra não tem o mesmo peso, ou a ação/reação não tem mais este peso que eu qualifico de demoníaco,

que os escraviza cada vez mais, e mais profundamente, nesta Dimensão, privando-os de toda a Luz e do
acesso à FONTE.

***

A FONTE é Unitária.

A FONTE é Bondade.

A FONTE é Vibração.

A FONTE é Amor.

Ela não é outra coisa.

Não existe qualquer Deus vingativo a não ser aquele que se intitulou assim e que é ele mesmo o Diabo,
jogando então o ‘duplo jogo’ daquele que pune e daquele que recompensa a todos que participam, levando-os

ainda mais em meio à Ilusão.

A palavra correta para a Luz é A Fonte ('La Source'), a Unidade.

Vocês são os filhos da Lei Unitária, pois, todos vocês, foram criados e vocês
são criados, vocês mesmos, pela intercessão da Unidade.

Vocês não podem pertencer à multiplicidade e ainda menos ao que gostaria
de aprisioná-los totalmente.

Vocês foram criados livres e devem recuperar a sua liberdade.

A sua liberdade está além do que é contingente, além de todas as crenças
que foram adicionadas, camada por camada, durante as suas encarnações.

Se vocês pararem por um momento a agitação do seu mental, a agitação das
suas emoções, a agitação da sua vida social, mesmo que por um instante, e se alinharem com vocês

mesmos, vocês vão sentir a Presença da Unidade em si.

Isto ocorre, novamente, por pequenos toques ou pela fulgurância, de acordo com o número de camadas que
foram adicionadas desde a sua chegada nesta Dimensão.

Hoje, e dentro de pouco tempo, a Terra vai viver momentos únicos da sua história.

O mundo de Luz poderá finalmente irromper nesta densidade.

A Luz que vocês veem com seus olhos não é a Luz.

O Sol que visualizam com seus olhos não é o Sol.

Tudo isso em que vocês acreditaram não existe.

O que existe é a Alegria interior, é o ser de Luz em vocês, a criança Interior que pede para nascer, para
manifestar-se e para reinventar-se ela mesma na Alegria.

O restante são restrições colocadas pelos sistemas de controle, sejam eles quais forem (sistemas de controle
social, político, religioso, sistemas de controle em todos os níveis), direcionando-os a valores ilusórios, valores

passageiros e não Eternos.

***

O verdadeiro valor é a Unidade da Luz.

O verdadeiro valor é a persistência da Consciência e não a sua extinção durante a passagem pelas portas da
morte.

Vocês vão redescobrir, alguns de vocês, a Eternidade da sua Consciência nesta dimensão de Estado de Ser.

Vários de vocês, como lhes disse o Arcanjo JOFIEL, encontram, pouco a pouco, cada
um à sua maneira, a ligação com o seu Anjo Guardião, que é a porta de acesso a

outras Dimensões.

As outras Dimensões não são uma Ilusão, eu diria até mesmo que elas são muito mais
tangíveis do que a Ilusão que vocês vivenciam.
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Entretanto, vocês estão tão habituados a esta Ilusão, tão habituados a viver sem
contestar coisas específicas.

Hoje, a Humanidade tem dificuldade de aceitar isso.

No entanto, a Revelação da Luz se faz para todos, no seu próprio ritmo.

Ninguém poderá ignorar, quando chegar a hora, o que é a Luz e o que ela não é, o que
é a Unidade e o que ela não é.

Então, aqueles que escolherem perpetuar a dualidade ou perpetuar a ausência da Luz deverão passar por
algumas etapas e transformações.

Já os seres que aceitarem a Unidade e o Estado de Ser vão penetrar pouco a pouco nos domínios da Alegria
interior, onde nenhuma emoção, onde nenhum pensamento poderá perturbar este estado.

Isso não é para daqui a dez anos, isso não é para daqui a cinco anos do seu ano terrestre, isto já começou,
agora, há vários meses.

Esta transformação, vocês a vivenciam no seu ritmo.

Ela tem um único objetivo: devolvê-los à Alegria e à Liberdade, por que é isto que vocês são.

***

Nos mundos além desta Dimensão dissociada, todos os conceitos que
denominam sofrimento, sacrifício, Sombra, dualidade, não existem.

Isto era uma Criação de Deus e do Diabo, a mesma entidade que manipulou, desde muito tempo, as forças
eletromagnéticas, que fez a coesão de muitas forças nesta parte da Galáxia, que trancou o seu Sistema Solar

em uma tríplice prisão conhecida dos seus cientistas.

Esta prisão tripla está se desagregando, neste momento; vocês não têm que se preocupar.

A magnetosfera está desaparecendo, a ionosfera está em processo de mudança e isso foi escondido de
vocês, é claro, voluntariamente.

A própria heliosfera, que é a última camada que aprisiona o seu Sistema Solar, está se desintegrando.

Isto não vai resultar em alguma morte, mas no seu despertar final nos domínios da Alegria, onde a FONTE
poderá de novo preenchê-los, porque vocês vão se tornar, vocês mesmos, a FONTE e vão viver em harmonia

com a Vibração da FONTE.

Isto é para agora.

A única coisa que vocês têm que fazer, e que eu queria lhes dizer, é para não acreditar neste novo cenário,
porque a crença não lhes trará qualquer Vibração, mas simplesmente para vivê-lo, para tentar fazer a

experiência, para acolher a Vibração da FONTE Unitária e principalmente a Vibração do Mestre da Luz que
retorna este ano, entre vocês, de maneira Vibratória, vindo despertar as Consciências ainda adormecidas.

Há, no entanto, um grande movimento de liberação sobre a superfície desta Terra.

Obviamente, as forças de resistência são numerosas e são elas que vão sofrer, em vocês e fora de vocês,
porque elas recusam a Alegria, porque elas recusam a Liberdade, e a ausência de Liberdade causa sofrimento.

Assim, nas próximas semanas vocês serão solicitados a entrar em ação.
Entrar em ação significa aceitar e acolher as Vibrações que vão se verter sobre vocês.

Estas Vibrações vêm de muito longe, no sentido cosmológico.

Elas vêm de diferentes locais do Céu.

Elas representam a Luz Metatrônica.

Elas representam a Luz da FONTE.

Elas representam a Luz, aquela que MIGUEL denominou Ultravioleta, que está associada à destruição da
heliosfera e, portanto, à sua permeabilidade para a Luz, em meio mesmo à sua Ilusão.



***

A Vibração da Luz é uma Vibração da Verdade.

Alguns meios lhes foram passados para despertar em vocês o que foi denominado a Coroa Radiante do
Coração e a Coroa Radiante da cabeça.

Elas representam também o que foi chamado de “Corações unidos de Jesus e de Maria”.

Vocês têm, em vocês, todas as possibilidades Vibratórias para alcançar este estado.

Para isso, vocês precisam literalmente conectar, ligar-se à Luz Vibral, acolhê-la em vocês, senti-la Vibrar em
vocês, auxiliando-se das diferentes técnicas que lhes foram fornecidas.

Mas, em todo o caso, uma coisa é certa, bem Amados, vocês devem se alegrar, porque este é um momento
para regozijo.

Como lhes foi dito e repetido, em várias ocasiões, pelo Arcanjo MIGUEL, não se deixem envolver pelas
imagens deste mundo; elas são apenas destruição, doença,sofrimento.

Elas só existem porque vocês lhes deram crédito e acreditaram, e elas não existem em nenhum outro lugar a
não ser na sua fé e em suas crenças.

O resultado deste mundo é apenas o aval que vocês lhe consentiram, a um dado momento, e ainda assim
vocês não são nem culpados, nem responsáveis.

Cabe a vocês simplesmente decretar, na sua Vibração e no seu Coração, que a experiência do sofrimento não
tem mais que existir, que a Luz é o seu objetivo, que em meio a esta Luz há uma Inteligência e há uma Unidade.

Em meio a esta Luz, nada, absolutamente nada poderá perturbar ou afrontar a Unidade que vocês são.

Todo o jogo da dualidade, de Diabo / Deus, é para fazê-los acreditar nessa dualidade porque, estando sob o
seu controle, ele está vencendo, fazendo-os o bem ou o mal.

O que lhes é pedido, obviamente, é para elevar-se além do bem e do mal, para penetrar na Vibração da
Unidade que é Luz e para conectar com a FONTE e nada mais.

Nesse momento, a sua vida tornar-se-á clara, a sincronia, a Fluidez, a Unidade estarão atuando e vocês nada
terão que temer.

Basta avançar com a Vibração da Luz, com a Vibração da Inteligência e nada mais.

Aí está, meus bem Amados filhos, o que eu tinha para dizer-lhes antes deste fim de ano que está chegando
para vocês.

Muitas coisas ainda vão mudar, ao redor de vocês, neste mundo.

Isto está em andamento, isto vai muito rápido e isto irá cada vez mais rápido.

Mas vocês, vocês devem permanecer na sua Unidade e na sua Divindade, pois a Alegria será encontrada aqui
e em nenhum outro lugar.

Nenhuma circunstância externa poderá proporcionar a Alegria da Luz.

Quando passarem por esta experiência, uma primeira vez, vocês não poderão nunca mais duvidar, vocês não
poderão nunca mais considerar este mundo como outra coisa além do que ele é, e não como o Deus / Diabo

desejava fazê-los acreditar.

Lembrem da sua dimensão de Eternidade, chamem-na na sua alma, na sua Consciência, no seu Coração.

A solução para o seu desabrochar, a solução para o sofrimento está aqui e não pode estar em outro lugar.

Se vocês tiverem perguntas, bem Amados filhos, em relação a isso, eu posso bem lhes responder, sabendo
que o Arcanjo ANAEL, que vai me acompanhar, será capaz de entrar em detalhes mais técnicos sobre o que

eu acabei de dizer.

http://api.ning.com/files/JvJ3LVpkSUxIvwnwl1ZrLDycGGKuxonWE5WzbIXvqVPuj6-PaqNuXSnKzvkRpuLrDBCb*IxhT-HJPtP0Bw6Ik28G8HUkl8be/00arcMika8.jpg55x55.jpg


***

Pergunta: a criação do corpo humano seria então falsificada?

A Criação deste corpo foi minha.

A falsificação, que consistiu em desligar esta Criação da FONTE, foi feita pelo que tem sido denominado
Arcontes ou, se preferir, por Deus e Diabo.

***

Pergunta: e sobre a Criação do Coração?

O Coração não foi criado.

O Coração é a Essência considerada para conectá-los com a FONTE.

O Coração é FONTE.

Toda a Criação, em meio aos multiversos e às multidimensões, desenvolve-se ao redor desse Coração.

Então o Coração está presente em qualquer Criação, em qualquer universo e em qualquer multimensão.

***
Pergunta: o que significa estar conectado com o ser Interior? Significa estar conectado com o corpo

etéreo, com a alma, com o Espírito, com a criança Interior?

A criança Interior é a Dimensão do ser que não tem mais medo do passado e que não tem mais medo do
futuro, pois ela vive totalmente o momento presente.

Ela acolhe o que vem como uma manifestação da Graça, que é a situação do que chamamos de criança
Interior.

Agora, viver neste estado não está associado a um contato com a Alma, nem a um contato com o Espírito.

O que tem sido denominado alma e Espírito, em meio mesmo à sua manifestação, são os resquícios do que é
chamado de corpo do Estado de Ser ou de corpo de Eternidade.

O corpo de Eternidade é um veículo multidimensional, capaz de viajar em todas as Dimensões e de mudar de
forma à vontade.

A Dimensão, nesta encarnação, do que vocês denominam alma, é uma coloração do seu caminho de Vida.

O que vocês chamam de Espírito não é senão a partícula Divina que foi mantida ativada no seu corpo para lhes
permitir encontrar o Estado de Ser.

Este tem sido o trabalho magistral dos Melquizedeque da época que, durante 50.000 anos, impediu que a
Divindade se desligasse de vocês, criando a individualidade, se não, hoje, esta Criação não poderia mais

retornar à FONTE.

Dessa forma, o corpo de Estado de Ser é uma Vibração da Luz Vibral permitindo-lhes escapar desta prisão,
mas também manifestar, nesta prisão, as Dimensões diferentes das que vocês conhecem.

Isto os faz penetrar diretamente, eu diria, e com plena Consciência, no seu corpo de Estado de Ser, que pode
ser um corpo de Luz, um corpo de Cristal ou outro, mas, em todo caso, um corpo que não é limitado, de

qualquer maneira, pelas leis de ação / reação deste universo.

***

Pergunta: o ser que você chama de Arconte, poderia nos dizer quem ele é e onde ele está?

Ele está por toda a parte.

Ele se infiltrou no conjunto desta Criação.

Eu poderia dizer que, agora, vocês são os meus filhos, mas que o corpo de vocês pertence a ele.

Ele é aquele que se alimenta de todas as formas-pensamento de dualidade que vocês emitem, de todas as
suas guerras, de todos os sofrimento, de todas as emoções e de todas as religiões que foram criadas por ele



próprio.

Esta entidade evolui em meio ao que chamam de mundos intermediários, ou, em outras palavras, denominadas
4ª Dimensão e 2ª Dimensão.

Eles são um grupo de entidades que conseguiram isolar este Sistema Solar da FONTE, como de outros
sistemas solares, em outros locais.

Nomeá-lo é inútil.

Ele é onipresente.

O que vocês veem na sua densidade, nisso que se trava hoje, é efetivamente o último combate nesta
densidade.

Como vocês sabem o Arcanjo MIGUEL, que tem sido representado como um combatente, não luta no sentido
que vocês querem dizer.

Ele veio estabelecer o reino da Luz, o que não é bem a mesma coisa, pois a Sombra apenas pode se apagar
diante da Luz.

O problema é que a Luz não podia penetrar em meio a esta Sombra, até agora.

Qualquer entidade que se manifestava na sua densidade era presa pela matriz e, então, obrigada a reencarnar,
perdendo o senso da sua origem estelar.

Somente os imortais, somente CRISTO e somente alguns seres puderam escapar desse condicionamento.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***
Meus bem Amados filhos da Luz, bem Amadas Sementes de Estrelas e Seres de Luz, na Unidade e na

Verdade, eu lhes transmito o meu Amor de Mãe.

E, como Mãe do Céu, eu lhes digo até muito em breve.

Eu não posso senão encorajá-los a se abrirem para a realidade da Unidade e para a Verdade da Unidade.

Sejam abençoados e até logo.

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebbdc.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-21_novembre_2009-articlebbdc...
21 de novembro de 2009

(Publicado em 25 de dezembro de 2009)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-21_novembre_2009-articlebbdc.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articlebbdc.html


  - E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Para a maior parte de vocês, aqui, vejo que os casulos de Luz são conhecidos.

Eu sou, para aqueles que não me conhecem, OMRAAM.
Eu fui Omraam Mickaël Aïvanhov e eu mantive, do alto da minha muito alta posição atual, o nome de Omraam

Mickaël. 

Se quiserem, eu digo «muito alta» para rir, pois, como alguns de vocês talvez saibam, deram-me o título de
«Croûton Chefe».

Então, é com esse título que eu venho entre vocês a fim de, como é do meu hábito, tentar avançarmos juntos e
no meu modo de proceder e de responder às suas questões, porque, obviamente, para mim, cada questão
que colocar alguém na encarnação, pode ser uma questão que é também válida para muitos outros seres

humanos no caminho.

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e as Bênçãos, também, dos 23 outros ‘Croûtons’ (Anciões)
e vamos, se quiserem, agora, começar a trabalhar juntos sobre as suas questões e trazer as respostas, quando

possível.
Então, eu os escuto.

***

Questão: os Selos Arcangélicos divulgados têm formas diferentes daquelas que foram
comunicadas durante o último estágio com vocês. Como isso se explica?

Eu não posso explicar.
O que eu posso dizer, simplesmente, é que compete a vocês fazer a experiência.

Quando são propostos ensinamentos, quando são propostas ferramentas (sejam elas quais forem, sejam
ferramentas sobre a Consciência, ferramentas através de formas, em particular), compete-lhes fazer a sua

própria experiência, pois, obviamente, hoje, vocês sabem que o fenômeno de canalização é algo
extremamente difundido e também extremamente criticado, com razão, por que, assim como eu disse e como

disse o Arcanjo ANAEL (e eu sinto muito), 80% das canalizações são falsas.
Elas não vêm da Luz e, isso, vocês devem colocar na cabeça.

Como disse o Arcanjo ANAEL, e eu repito também, no meu nível, o importante é o trabalho Vibratório que
ocorre. 

Não é através de palavras que vão fazê-los felizes ou acariciá-los no cabelo, não é?
O mais importante é o aspecto Vibratório, e o aspecto Vibratório, para vocês, é que vai dizer se o que recebem

é bom ou não, para vocês.

Eu vou tomar um exemplo e creio que é mais simples para compreender: imaginem que eu esteja em tal nível
vibratório, para mim, há coisas que ressoam comigo e que me ajudam a ir para mais Vibração.

Mas, imaginem, agora, que dali onde estou, eu sou confrontado com ensinamentos que me dão peso, que não
vão no sentido da minha evolução.

Obviamente, eu vou tratá-los como opostos à Luz, ou como das trevas, se quiserem. 
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Mas, do mesmo modo, imaginem que esteja ainda mais baixo e que os ensinamentos e as Vibrações que
recebo estejam demasiadamente altos para mim; o que vai acontecer?

Eu vou entrar em ressonância oposta em relação a isso. 

Então, de maneira geral, há uma Verdade, mas, para cada ser humano, há a Sua Verdade e a sua Verdade é
em função do instante e do que é capaz de obter em Vibração, com relação a imagens, a meditações ou a

intervenientes de outros planos.

Mas vocês devem saber (e o canal no qual eu estou conhece muito bem isso), que não se pode pretender ser
Canal se não estiver aberto em uma série de funções no interior de si.

É preciso bem compreender que não é porque o chacra coronal está aberto que você vai acolher entidades da
Luz.

Qualquer um pode passar pelo canal e pelo alto da cabeça (isso é muito importante de compreender), tanto
as forças Astrais como as forças da Luz, como as forças da Sombra.

Portanto, como se faz a diferença?
Ela é feita por aquele que ouve e que recebe, pela qualidade Vibratória do que recebe.

E, de todo modo, se vocês forem para a Unidade, de nada serve dizer: «isso é bom» ou «isso não é bom»,
pois vocês nada compreenderam, naquele momento.

Ou algo que vai no sentido da sua evolução, para vocês, ou que não segue, e isso para aí.

Agora, é preciso estar bem consciente de que para ser o que chamamos de ‘canal’ (que é uma palavra da
moda, hoje), é preciso ter aberto algumas características.

Na minha vida, eu fui extremamente contra todos esses processos.
Por quê?

Porque tivemos o Espiritismo, no século passado, onde todas as entidades se precipitavam para manifestar as
suas presenças.

Isso é muito importante de compreender.

Portanto, havia, nos anos 60, 80, reticências extremamente grandes com relação a todos os processos de
incorporação ou mesmo de desdobramento e eu insisti muito, no meu tempo, sobre isso.

Mas, hoje, não é porque alguém lhes diz que é CRISTO que lhes fala, que é preciso acreditar que é CRISTO
que esteja falando.

Tudo depende, não das palavras, mesmo se forem muito lindas, mas é unicamente em função do aspecto
Vibratório da Luz, na Vibração que vocês percebem.

Mas, se vocês estiverem suficientemente claros com vocês mesmos, vocês devem admitir, se quiserem ir para
a Unidade, que o importante para vocês não é dizer «é bom», «está certo», «não está certo», mas «será que
isso é bom para mim?», «será que isso faz elevar as minhas Vibrações ou não?», «será que a minha Luz fica

mais relevante, depois, ou não?».

Agora, compreendam bem que a maior parte de tudo o que foi feito, sobre esta Terra, foi sempre transformado
(disso vocês sabem agora) e falsificado.

E não há qualquer razão para que as canalizações não sejam também falsificadas, através de uma série de
canais que não abriram o seu Coração e, em particular, que não foram capazes de desenvolver o

discernimento Vibratório com relação ao que eles vivem, pois a Sombra pode também enganá-los com belas
imagens.

Por outro lado, o que jamais saberá fazer a Sombra é fazê-los elevar-se na Vibração.
Ela apenas pode torná-los pesados e fazer descer na Vibração. 

O ponto importante e o referencial importante é você mesmo e a sua Vibração e nada mais.

Se vocês procederem deste modo, vocês irão evitar estar no julgamento, vocês irão evitar também se
enganarem sobre as vias da dualidade, ou seja, de tentar encontrar, sem parar, o bem e o mal, com relação a

qualquer coisa.

Então, nos Selos Arcangélicos (e o mesmo para as formas que foram traçadas, quer seja através dos alfabetos
sagrados, quer seja através de grimórios como as «Clavis Rei Prima», ou seja, as Clavículas do rei Salomão (A

Chave de Salomão), ou através de manipulações que, por exemplo, foram dadas, há muito tempo, nos
Cornelius Agrippa) tinham assinaturas sigilistas dos Arcanjos que nada têm a ver com as formas simplificadas

que vocês têm hoje.

É preciso compreender (e sobre isso, eu creio que o Arcanjo ANAEL desenvolveu longamente) que, nos
mundos supraluminosos, ou seja, nos mundos além da dissociação da 3ª Dimensão unificada, as formas

geométricas são simples.
Ou seja, quanto mais vocês subirem nos planos Vibratórios, mais vocês irão se elevar, mais vocês irão para a



linha reta e menos haverá curva.

Tudo o que é traçado com curvas está em relação com o Astral.
Por outro lado, o redondo perfeito, a forma geométrica perfeita, não é do mundo Astral, mas, ao menos, do

Supramental. 

***

Questão: podemos ter um boletim atual do planeta, visto pelo conselho dos 24?

Então, tudo vai muito bem.
Agora, estamos todos de acordo.

Os 24 ‘Croûtons’, quando estão de acordo, tudo vai muito bem.
Estamos também de acordo com o Conclave e, sobretudo, com MARIA. 

Quer dizer que tudo está configurado, na velocidade em que decidimos.
Ou seja, como vocês sabem, já desde este verão (inverno, no hemisfério sul), nós aceleramos frente às forças

opostas à Luz. 

Nós conseguimos criar brechas suficientemente importantes para que a Luz pudesse entrar no seu sistema
Solar e neste planeta.

Agora, a velocidade de propagação da Luz vai depender, assim como eu já disse, de tudo o que vai acontecer
com aqueles que ainda deliram (yoyottent de la touffe), e há muitos.

E aqueles que deliram, infelizmente, estão no poder.
Quer dizer que eles têm, em princípio, todo poder de desencadear o que quiserem, mas nós não iremos deixá-
los desencadear o que querem, somos nós que decidimos quando vamos desencadear o que nós queremos

desencadear.

Então, nós seguimos isso de muito perto.

Tomamos a temperatura, pela manhã, ao meio dia e à noite, e ajustamos pela manhã, ao meio-dia e à noite, os
remédios para os doentes, eu diria.

Quer dizer que as efusões de Luz vão efetivamente aumentar, como vocês constatam no nível do Sol e das
radiações ionizantes que chegam sobre a Terra.

Entretanto, nós ajustamos e calculamos da melhor forma possível para que a dose enviada não afete o doente,
não é?

Isso é muito importante de compreender.

Portanto, nós queremos reanimar o máximo possível de doentes e, temos também, no nosso nível, limitações. 

Eu já disse, nós não iríamos suportar que as forças opostas à Luz fossem contradizer a Lei do Livre Arbítrio
que elas mesmos criaram.

Quer dizer que, com consciência e na verdade, se todo um País quisesse ir para a Luz (o que é
completamente possível) e se esse país se visse submetido, por exemplo, a abusos associados à Sombra

(sob forma bacteriológica, química, nuclear ou outra), nós seríamos obrigados a intervir e de maneira
importante e definitiva.

Entretanto, é desejável que vocês compreendam que, se possível, é melhor esperar que o máximo de seres
humanos possa viver o despertar ao Estado de Ser.

É por isso que o Arcanjo URIEL, pela decisão do Conclave e também dos 24 Anciões, manifesta cada vez
mais a sua Presença, permitindo-lhes encontrar o estado ‘fora do tempo’.

Quer dizer que, quando vocês se alinham com a Radiância do Arcanjo URIEL, vocês encontram uma
dimensão de meditação, no Interior de vocês, onde mais nada existe, exceto a Luz e a Vibração.

Isso é muito importante, pois é cultivando, como disse o Arcanjo MIGUEL, este estado Vibratório, que vocês
farão com que tudo se eleve mais rápido (e isso é muito importante), indo opor-se também (sem se opor, mas

pela Potência e pela Qualidade da Vibração) aos abusos da Sombra.

Portanto, aí está a ata planetária: tudo vai da melhor forma, no pior dos mundos. 

***

Questão: quem são os 24 outros ‘Croûtons’, como você disse. Todos estiveram encarnados?

Então, o princípio dos 24 ‘Croûtons’, dado que eu estou dentro, é o de ter vivido ao menos uma encarnação



Então, o princípio dos 24 ‘Croûtons’, dado que eu estou dentro, é o de ter vivido ao menos uma encarnação
mínima, se não for um ciclo completo, nos universos falsificados, ou seja, na 3ª Dimensão dissociada, e de ter

realizado um caminho, nesta dualidade, que os aproximou da Unidade.

Portanto, eles todos, necessariamente, viveram nos sistemas falsificados de 3ª Dimensão dissociada.

A segunda particularidade é a de serem pessoas que trabalharam em si mesmos, mas também na
compreensão das Leis deste mundo, ou seja, das leis da dualidade, pois, para poder transcender, dali onde

estamos, as Leis da dualidade, é preciso saber escrever melhor do que eles, ou seja, ler em todos os cantos,
os pequenos asteriscos, vocês sabem, como os contratos, para saber como podemos, não contornar a Lei,
mas estar no sentido da Lei, por que eles também criaram leis, mas, nós, nós temos também as Leis da Luz,

não é?

Nós fomos obrigados a adaptar, progressivamente, a ação/reação, para ir para a Unidade e conduzi-los, apesar
deles, para a Unidade.

Então, eu não posso lhes dar os nomes de todos os 24 ‘Croûtons’.
Vocês conhecem o meu, há alguns outros que se revelaram há muito pouco tempo, mas não me compete dar-

lhes os seus nomes, de suas vidas.

Saibam que alguns vêm de sistemas conhecidos, como dizer, no nível estelar, relacionados ao ensinamento e
à pedagogia, especialmente aqueles que vêm de Vegada Lyra ou aqueles que vêm, ainda, de

algumas Plêiades, que são grandes professores, ou da constelação de Cassiopeia também e de diferentes
constelações, que têm papéis essenciais na compreensão dos Universos.

Nós, dali onde estamos (tendo encarnado, a maior parte, sobre a Terra), temos um bom controle das leis de
ação/reação e podemos intervir, Vibratoriamente, através do nosso conselho e das energias que, nós também,
canalizamos da FONTE, em diferentes lugares do mundo, ou em algumas pessoas, ou em algumas matrizes

específicas, que é preciso fazer desmontar.
Vocês irão tê-los muito em breve.

O que eu posso dizer sobre a estrutura dos 24 Anciões, simplesmente, sem dar os nomes, pois isso é mais
importante: a estrutura dos 24 Anciões funciona em 6 vezes 4, por que 24 corresponde à Unificação da

Consciência e os Delfinoides certamente já lhes contaram essas histórias, da Intraterra.

A Consciência Unificada se apresenta sob forma geodésica, sob forma de um hexágono.
Este hexágono, esta estrutura geodésica, se faz com 24 unidades de Consciência que é a articulação da Luz,

além dos mundos dissociados, a partir da 5ª Dimensão, onde a Luz não é mais redonda, mas hexagonal.

A partir daí, os 24 Anciões estão reunidos em 6, em 4 correntes que estão ligadas às energias que chamamos
de Hayoth Ha Kodesh, ou seja, dos Quatro Viventes ou dos Querubim do Fogo, que estão eles mesmos

ligados, à Água, ao Fogo, à Terra e ao Ar.

Nós somos agrupados, em nossas sedes, em 6, em função das correntes que canalizamos para esse Sistema
Solar.

Essas correntes são filtradas em função dos nossos próprios mentais, das nossas próprias atitudes, com
relação às decisões que tomamos.

Aí está a coisa mais importante de compreender, no momento.

Os nomes têm apenas muito pouca importância.
Eu ouvi que você falou de São João ou SRI AUROBINDO.

Poderíamos falar também dos Mestres chineses, mas, isso, é mais antigo.

***

Questão: quando dizia que, dadas as circunstâncias, valia mais se extravasar, o que entende por
isso? Para aqueles que trabalham, é preciso parar o trabalho?

Extravasar-se é encontrar a sua soberania, mas a sua soberania responsável.
Se for para ir fazer coisas que lhes dão prazer, mas que abaixam as suas Vibrações, isso de nada serve.

Quando eu digo, por exemplo, extravasar-se, imagine: se você estiver em um trabalho que é extremamente
absorvente, no qual você trabalhou, encontrou um florescimento, em algum lugar, seja qual for o nível

profissional e se, com as tomadas de Consciência que você está tendo, você tomar consciência de que é
prisioneiro de um sistema, bem, saia disso.

Não vamos colocá-lo na prisão, não?
O álibi do dinheiro é um falso álibi, pois, a partir da sua entrada na sua soberania (quando deixar todos os

sistemas de controle que foram instaurados), a Inteligência da Luz, a Divina Providência, irá fazer de tudo para
que a sua Vida se desenrole da melhor forma possível.



Porque, extrair-se dos sistemas de controle, sejam quais forem, é dar um passo para a sua soberania, e dar um
passo para a sua soberania é aceitar o abandono à Luz, e não há qualquer razão para que a Inteligência da Luz

o deixe morrer de fome ou de frio, na rua.

As circunstâncias da Vida estarão na Fluidez, na sincronia.
Portanto, você deve ser, como disse Jesus, como uma criança que não se preocupa com o que vai comer

amanhã.

Ainda mais que, como sabem, vocês estão em tempos extremamente reduzidos.

Para aquele que falasse da sua aposentadoria dentro de cinco anos, eu lhe diria: «Bem, coragem!».
Ele vai pedir a aposentadoria em outro planeta.

Portanto, extravasar-se, é extravasar o Coração e não outra coisa.

***

Questão: viver o instante presente significa que é preciso largar todos os projetos?

Então, caro amigo, isso é uma decisão da sua Consciência com você mesmo.
Eu entendo que, seja qual for a idade, imagine um jovem de vinte anos que ainda não viveu a sua experiência e

o seu projeto de Vida e que vive e que compreende que algo enorme está chegando, não é mesmo muito
acolhedor, mesmo se ele viver a Luz, de dizer-se que ‘não há mais projetos’.

Agora, se vocês forem adultos, cabe a vocês assumirem a sua responsabilidade e a sua soberania, ou seja,
cabe a vocês decidirem o que vocês querem.

Se você tiverem um projeto de comprar uma Ferrari dentro de cinco anos, eu digo que não vale a pena pensar,
não haverá mais fábrica, mesmo tendo o dinheiro.

E, de todo modo (como sabe e como eu sempre disse), daqui até o final deste outono (primavera, no
hemisfério sul), não haverá mais sistema econômico e financeiro.

Isso, eu disse e repeti, há mais de um ano. 

Você está em que época, aí?
Vocês estão em meados de novembro, algo próximo.

 Até o final de novembro restam seis semanas antes do inverno e o que vão descobrir (e isso, eu creio que vou
dizer e repetir), isso foi dito por vários intervenientes: por enquanto, vocês estão em um sistema em que, para

viver, vocês têm necessidade de dinheiro, com certeza.
Vocês não imaginam que isso possa funcionar de outro modo.

Bem, eu lhes garanto que isso irá funcionar muito bem de outro modo e que, quando vocês não tiverem mais
esse sistema que vocês chamam de dinheiro, vocês irão encontrar, totalmente, a sua soberania.

Vocês serão homens livres pois, o que mantém a escravização da sociedade, senão é o dinheiro?
Apenas isso.

Tudo é regido pelo dinheiro, absolutamente tudo.
Todas as suas relações são definidas com relação ao dinheiro.

Se o dinheiro não existir mais, vocês serão obrigados a encontrar outros meios de trocar e de manter
relacionamentos.

É tão simples assim.

Portanto, o que lhes parece, hoje, catastrófico, é a maior oportunidade que vocês têm de viver e a maior
liberação possível da Humanidade.

Podem confiar em mim.
De outro modo, como eu disse, de nada serve tirar o dinheiro dos bancos, pois vocês não podem comer o

dinheiro.
Então, quando eu digo: «divirtam-se», isso quer dizer se extravasar, ainda uma vez, mas se vocês tiverem, por

exemplo, vontade de ter um automóvel de tal cor, por que não, se isso lhes der prazer ao Coração.

Por que continuar a fazer o que os sobrecarrega (pesa)?
Por que continuar a ser algo em que vai pensar, por exemplo: «eu poupo o dinheiro para os meus filhinhos» ou

«eu poupo o dinheiro para os meus herdeiros»?
Mas esta decisão lhes pertence, não sou eu quem vai lhes dizer: precisa parar o seu trabalho, precisa parar

isso, precisa parar aquilo.
Se a sua crença e a sua convicção estiverem no fato de acumular dinheiro, então, grande coisa vocês estão

fazendo e vocês vão ver que terão acumulado ameixas e, ainda, eu sou gentil, caroços de ameixas.



***

Questão: Como fazer se não houver aceleração possível, para os seres humanos que estão se
encaminhando para ir ainda mais rápido?

Cara amiga, isso vai muito, muito rápido.
Se você olhar simplesmente para dois a três anos do seu tempo terrestre, para trás, as coisas mudaram

consideravelmente.

As revelações (por várias vozes, da falsificação da humanidade e das crenças) foram preparadas por aqueles
que vocês chamaram de Mestres encarnados, durante a minha vida.

Eu penso, por exemplo, em Krishnamurti, eu penso em Steiner e em muitos outros. 

Nós lançamos os fundamentos de um cristianismo despojado da religião e, em seguida, tivemos uma série de
ensinamentos sobre o Ilimitado e sobre os meios para ali chegar, e sobre alguns místicos que começavam a

viver experiências, relacionadas ao Ilimitado.

Tudo isso foi durante o século XX.
Vocês tiveram todos esses ensinamentos, tiveram a oportunidade de ali se interessar ou não, mas vocês veem

a aceleração, hoje: o que é dito por diferentes canais, por diferentes vozes, também, vai no sentido deste
Ilimitado, vai no sentido da ausência de crenças, da ausência de limites.

Olhem o número de testemunhos que vocês têm, hoje, de seres que acessaram estados dimensionais que
nada mais têm a ver com as experiências comuns.

Portanto, a aceleração é grandiosa, eu diria.

***

Questão: no caso de um país que sofre uma regressão, não é possível ajudá-lo, intervir? Qual é a
sua margem de manobra?

Enquanto o livre arbítrio for respeitado, enquanto alguém quiser estapear alguém e o outro se deixar estapear
ou reagir, não temos o direito de intervir.

É tão simples assim.

A Luz não pode intervir no combate entre a Sombra e a Luz na sua Dimensão porque isso significaria o fim da
sua Dimensão em circunstâncias que não seriam tão adequadas como aquelas que devem ocorrer, segundo

os planos da Luz.
Isso vocês devem compreender.

O nosso quadro de intervenção forçada apenas pode ocorrer em três casos: na violação do livre arbítrio do ser
humano que quisesse acessar a Unidade.

O segundo caso: na tentativa de instauração da extinção da Humanidade, na totalidade, por armas biológicas,
que vocês chamam de vacinas.

Aí, nós intervimos.
Agora, no nível do que vocês denominam nuclear, o Fogo nuclear, se isso implicar nos primeiros ataques, nós

nada poderemos fazer.
Ação/reação. 

Por outro lado, se isso for alterar os nossos próprios planos para destorcer o espaço/tempo e para o
restabelecimento da reunificação à FONTE, nós iremos intervir, necessariamente.

Isso, nós não poderemos tolerar e a FONTE é formal nesse assunto.

Nenhum universo deve permanecer curvado.
E a ajuda não é possível, pois significaria intrusão em meio à ação/reação.

E se a nossa intrusão no nível da ação/reação não respeitasse as leis do livre arbítrio, nós seríamos
instantaneamente culpados, ao mesmo tempo pela destruição de um Sistema Solar e, também, pela

continuação do plano da dualidade, o que não pode ser possível.

***

Questão: o alinhamento do nosso Sistema Solar com Alcyone impacta o processo evolutivo dos
seres de Luz?



Certamente. 
Não esqueça que os Seres que estão hoje, por exemplo, na 3D unificada, ou os Seres que estão na 5D, na

intraterra ou no ultraterrestre vão, eles também, estabelecer o seu nível de Vida em Dimensões mais elevadas.

Mas, como vocês sabem, nas outras Dimensões, não há corte.
Podemos viajar Vibratoriamente em tal ou tal Dimensão, mas pertencemos, assim mesmo, Vibratoriamente, a

um mundo, a uma Dimensão, e aqueles que estavam em tal Dimensão vão também passar em outra Dimensão,
neste universo local.

Portanto, obviamente, isso se refere não unicamente aos homens, mas a muitos povos, a muitas Galáxias,
também.

Portanto, é um trabalho que não diz respeito apenas a vocês, no seu pequeno canto isolado, mas a muitos
mundos.

***

Questão: é sempre necessário, hoje, trabalhar no 3º olho e no karma?

Nós desempenhamos o papel de ‘senhores do karma’, mas, justamente, para evitar o karma.

Mas, agora, todas as entidades que encarnaram, ou supostamente encarnaram e que lhes propõem uma
liberação ligada ao 3º olho, é uma falsificação essencial.

A porta de acesso à sua multidimensionalidade é o Coração e nenhuma outra.

Portanto, agora, aqueles que lhes propõem para abrir o 3º olho ou para meditar no 3º olho, eles enganam
vocês.

Eles os fazem tomar bexigas por lanternas e os mantêm na dualidade.

Nós vimos oferecer-lhes a liberdade e a Unidade, o seu acesso ao seu Estado de Ser e não uma evolução
linear, ligada ao karma que vocês vão purificar de vida em vida. 

Aquilo é tolice, acabou.
Se vocês quiserem acreditar naquilo, acreditem.

Eu os remeto à resposta da primeira questão, com relação aos canais.

Vocês têm aí a ilustração exata do que pode ocorrer.
Eles os prepararam.

Agora, vocês estão a caminho de uma outra etapa.
Eles os fizeram descobrir os chakras, os raios.

Eles os fizeram descobrir as Luzes, as Chamas, que existem realmente.
Não confundam: a Sombra sempre vai utilizar cerca de 80% de algo que é verdadeiro, para transformá-lo a

favor deles, para a sua finalidade.
E a finalidade deles não é a Luz. 

Por outro lado, quer vocês tenham aceitado e vivido as preparações, completamente de acordo com o que
está chegando, agora, isso me parece completamente possível e eles contribuíram, apesar deles mesmos,

para o que acontece agora.

Mas vocês devem encontrar a sua soberania.
Encontrar a sua soberania deve fazê-los, como dizia Krishnamurti, «matar» todos os Mestres.

Vocês são o seu próprio Mestre.
Enquanto procurarem um Mestre no exterior, mesmo existindo um Mestre da Luz, mesmo MARIA estando aí,

mesmo todos nós estando aí, com vocês, ao seu lado, a sua soberania é você mesmo consigo mesmo.

Enquanto procurarem no exterior, vocês nada poderão encontrar no Interior.
Vocês estão, hoje, na etapa final da Revelação.

Isso é capital.
E não haverá qualquer salvador vindo salvá-los.

Nós viremos acolhê-los, o que não é completamente a mesma coisa.
MARIA quer salvá-los, mas Ela não pode salvá-los se vocês não aceitarem vocês mesmos se salvarem. 

Nós não podemos conduzir, Vibratoriamente, ninguém que esteja apegado à sua Ferrari.
Nós não podemos levar ninguém que esteja apegado às suas crenças.

Se a sua crença for morrer como CRISTO, na cruz, crendo nisso como sendo a história verdadeira, bem, que



seja feito segundo a sua fé.

Nós não podemos ir contra o livre arbítrio, nesta Dimensão.
Encontrar a liberdade é liberar-se do livre arbítrio.
Como se liberar do livre arbítrio na encarnação?
Aceitando a Inteligência da Luz e da FONTE. 

Ora, a Inteligência da Luz e da FONTE é uma energia que confere as chaves ao Coração.
O acesso (e isso, eu penso que MIGUEL irá desenvolver durante a sua próxima intervenção) à

multidimensionalidade não pode ocorrer senão pelo Coração.

Em nenhum caso isso pode ser feito pelo 6º ou 7º chakra.
A verdadeira saída desta Ilusão ocorre pelo Anahata chakra (chakra do coração) e por nenhum outro lugar.

Portanto, para sair pelo Anahata, é preciso que a Vibração do 7º chakra chegue ao Coração, não é?
Se você não tiver a Vibração do Coração, você pode bem sentir todas as Vibrações da cabeça, ver todas as

coisas mais maravilhosas da Terra e ter uma fé gigantesca, você não irá sair desta 3ª Dimensão.

Ela será Unificada, certamente, mas você não poderá ir para outros lugares.
A única saída é o Coração, e nenhuma outra.

E quando eu digo o Coração, não é o coração feliz, é o Coração Vibratório, é o Fogo do Amor, aquilo nada tem
a ver.

E o Fogo, sempre colocaram isso, na Igreja católica, como o fogo do inferno.
 Quiseram afastá-los do Fogo.

Ora, o Fogo de Shiva, o Fogo de alguns Seres (por que, no meu tempo, eu controlava o Fogo? Pergunte-se
sobre isso), o Fogo é o que está ligado à espiritualidade mais elevada.
Dizer «as chamas do inferno», é uma bela falsificação, ainda uma vez.

Não existem chamas no inferno.
O inferno é o frio, é a ausência de Vida, é a ausência de expansão. 

Portanto, vocês veem como é muito fácil, no nível das crenças do homem, fazê-los tomar bexigas para as
lanternas.

Eu digo simplesmente que, hoje, vocês chegam a uma outra etapa que é a etapa da soberania.

Vocês são Seres de pura Luz.
Vocês são Sementes de estrelas, é isso que devem recuperar. 

Não é uma possibilidade de melhorar o seu karma e de se liberar do seu karma, vocês não estão mais nessa
época.

Vocês estão na época da transmutação final, terminal.

É preciso compreender antes que isso esteja realmente aí, nos fatos diários, e integrá-lo, sobretudo.

A única diferença situa-se no nível da finalidade.
A finalidade é a soberania ou a finalidade é o controle?

É tão simples assim. 

Não é sequer uma questão de bem ou de mal, pois o bem mantém, do mesmo modo, a dualidade, como o mal.

Eu falo de soberania, ou seja, de algo que os torna livres, que os remete à Unidade e não que os remete a um
sistema de crenças, seja ele qual for.

Eu falo de sentir a Vibração do Coração, o que não é a mesma coisa.
É muito específico.

Vocês não podem se enganar com a Vibração.
Vocês podem se enganar com as palavras, vocês podem se enganar com um sorriso, vocês podem se

enganar com qualquer coisa, mas vocês jamais podem se enganar com uma Vibração.

Se a Vibração for percebida no nível do Coração, seja qual for o ensinamento, isso quer dizer que vocês
foram capazes de acessar a sua Unidade.

Agora, se for um caminho que os faz ir ao Coração, mas que você nada vive no Coração, eu lhes digo: saiam
desta via e mudem de caminho.

O único caminho é o seu caminho.
E o caminho é aquele que, hoje, e com os Casamentos Celestes e a irrupção da Luz há vários anos, na sua

densidade, é aquele que vai abrir o coração, não a cabeça.



A única porta de saída desta Dimensão não se encontra no nível do 3º olho.
Lembrem-se do que disse São João: «haverá muitos chamados».

«Os chamados serão marcados na testa», porque as energias do Espírito Santo que descem sobre a Terra
desde 1984, obviamente, abrem os chakras superiores.

É preciso sair de todas as crenças e ir para o Coração.
O Coração não é uma crença, o Coração é uma Vibração.

O mais importante não é mesmo o que eu lhe digo, caro amigo.
O mais importante não é o que vocês creem.

O mais importante não é ao que vocês agregam exteriormente.

Nas circunstâncias atuais do planeta, no momento atual, no instante presente, aí, atualmente, o mais importante
é centrar-se, consciente, no Coração e perceber a Vibração.

Não há outra porta de saída e é a única maneira de elevar-se na Vibração, mesmo quando as energias
chegarem.

Elas chegam pela cabeça, certamente.
No momento, vocês não estão no estado de percebê-las chegar diretamente no Coração.

Esta etapa está em via de instalação e eu não quero me antecipar, se vocês quiserem, muito longe, o cenário
de MIGUEL e dos Arcanjos.

Mas, entretanto, desde 1984, há uma descida progressiva do Espírito Santo, vindo de Sírius, correspondendo
à energia do manto Mariano ou do manto de Buda.

É uma luz Azul.
Esta Luz Azul tinha por objetivo ativar os chakras superiores.

Obviamente, a Sombra se apressou em passar por aí, ela também.
A única diferença é que as forças da Sombra não podem ir ao Coração.

Portanto, esta energia não pode ir mais embaixo do chakra da garganta.
Hoje, vocês têm uma preparação que foi feita pelos Casamentos Celestes e pelo Arcanjo METATRON, em
parte, que permitem à Luz Branca do Mestre da Luz entrar, em breve, muito em breve, em manifestação.

O que vai acontecer naquele momento?
O que começam a sentir e a viver milhões de seres humanos sobre o planeta?

É que, espontaneamente, no lugar de receberem uma energia que penetra no Sahasrara e que desce no
Coração, espontaneamente, eles sentem a Vibração do Coração.

Isso é uma grande novidade. 

Há uma desconexão da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante da cabeça.
Isso é extremamente importante.

Mas, como dizia Buda, quando vocês chegarem no nível dos poderes, é fascinante, pois vocês têm o
conhecimento pleno das coisas, vocês têm o poder de manipular o que quiser, e Buda dizia: «salve-se

depressa, por que o perigo está aí».

E, obviamente, as forças negras apreenderam-se disso.
Agora, compreendam bem que, para a Unidade, mesmo o que é denominado, na sua língua, Forças Negras ou

Forças Luciferianas (que não são realmente negras, que são sombrias, digamos), querem manter um plano
evolutivo cortado da energia Crística e da energia Metatrônica (é tão simples assim), mantendo ao mesmo

tempo uma rede de conexão com a FONTE (contrariamente aos Illuminati que, eles, querem apagar
completamente esta conexão com a FONTE) porque, para esses Mestres ditos Ascensionados, a evolução do
ser humano deve continuar de modo linear, ou seja, eles querem fazer passar todo mundo pela porta estreita

da Ascensão ligada à purificação do karma.

Ou seja, deixarem-nos durante ainda milhões de anos nesta situação.
Nós dissemos «não».

Agora, cabe a vocês decidirem, dado que, de todo modo, haverá uma 3ª Dimensão Unificada.

***

Questão: quais são as manifestações desta Vibração do Coração?

É física, ela é física, com certeza.
Não é algo que acontece na cabeça ou em um corpo sutil.

É uma Vibração física, percebida como algo que gira no coração.



Há algo que gira, que sentimos, uma pressão, um peso, isso gira, isso Vibra.
Mas é físico, não é na cabeça.

***

Questão: quando sentimos pressão no coração e ao mesmo tempo, medos, isso não é
contraditório?

Não é contraditório.
Isso quer dizer simplesmente que a energia não está ainda estabilizada no Coração, pois há vários níveis de

abertura do Coração.

Então, vamos fazer um curso sobre a abertura do Coração: você tem de início a primeira etapa.
Esta etapa ocorria, até agora, quando vocês recebiam a energia da Shakti, do Espírito Santo.

Esta energia penetrava e chegava no nível do Coração, dando uma dor acima do Coração.
Essa é a primeira fase (por vezes um peso ou um grande vazio).

Depois, pouco a pouco esta sensação física vai ser substituída por uma Vibração, algo que formiga, que se
põe a girar no Coração, de modo intermitente.

De início, isso pode dar medo porque não dá uma sensação de plenitude, isso pode dar como um grande
vazio no peito.

E depois, em seguida, em um terceiro momento, esta Vibração vai se instalar regularmente, mas vocês a
percebem.

E depois, a um dado momento, esta Vibração vai propiciar um dos primeiros Samadhi, ou seja, na meditação,
vocês vão começar a experimentar uma sensação de vacuidade e de plenitude, ao mesmo tempo.

É um dos primeiros Samadhi.

Em seguida, quando vocês receberem a Luz Metatrônica, vocês começam a viver o Fogo do Amor, que é a
Dimensão que viveram os místicos. 

Quando, por exemplo, o Padre Pio ou a Santa Tereza de Ávila foram transfixados pela espada de MIGUEL ou
pela espada de um Querubim, eles viveram o Fogo do Coração.

 Eles tiveram o peito realmente aberto e queimaram no nível do Coração. 

É isso a abertura do Coração e o Fogo do Amor.
É isso.

Quando vocês chegarem nesta etapa do Fogo do Amor, vocês são capazes de gerar o que chamamos
de Samadhi, o penúltimo Samadhi, ou seja, aquele que está logo antes do Maha Samadhi, quando vocês

decidem se deitar e partir deixando este corpo intacto.
E é a isso que vocês são chamados a viver.

Mas, entretanto, a Vibração do Coração não é uma invenção da imaginação.
Mas a Verdade do Coração, não é dizer «eu estou no Coração», é vibrar no Coração.

Há uma diferença essencial. 

É tempo de restabelecer a Verdade com relação a isso.
Vocês não podem pretender estar no Coração se não tiverem a Vibração do Coração.

Vocês não podem pretender estar na Alegria, se ainda dependerem de circunstâncias externas para viver a
Alegria.

A Alegria é um estado de abertura do Coração onde, assim que vocês fecharem os olhos, a Vibração os leva
tão à Unidade, que vocês ficam na Alegria, sem origem exterior do contentamento.

E, ao final de um certo estado, vocês vivem a irrupção da energia Metatrônica, que é o Fogo do Coração, que
desencadeia, se vocês quiserem, em todo o corpo, a recepção de ‘radiações ionizantes’, como os Querubim

sabem fazê-lo, que vão abrir o seu Coração à dimensão mais absoluta.

Mas tudo isso acontece no corpo de carne.
Não é em um hipotético, corpo astral ou corpo mental, não é?

Isso envolve a estrutura celular e, portanto, vibratória, real.
E, quando o Coração estiver aberto, vocês têm a possibilidade de imergir-se e também de penetrar ou de viver

agora, Graças ao Arcanjo URIEL, o corpo de Estado de Ser, na meditação.

É o que tentam fazê-los viver as Radiações Arcangélicas e a Presença de URIEL, como vocês vivenciaram há
pouco.



Então, poderíamos ir muito, muito mais longe, sobre o Coração, mas cada coisa ao seu tempo.

Vocês têm, por exemplo, na ativação do Coração, seis pontos de Consciência extremamente precisos.
Esses seis pontos do Coração são os lugares localizados geograficamente no seu peito, que são o chakra de

enraizamento da alma (Porta AL), o chacra de enraizamento do Espírito (Porta UNIDADE), o oitavo corpo (Porta
OD - na ponta inferior do esterno; abaixo do chakra do Coração), o nono corpo (ponto ER - na saliência do

esterno; acima do chakra do Coração) e a voz do Espírito que está nas costas (Porta KI-RIS-TI).

Quando esses seis pontos estiverem em Vibração, vocês ativam o que denominamos ‘as seis funções
arquetípicas do Coração’.

A bondade, a compaixão, etc..

Mas saber ao que correspondem esses pontos não é a Vibração do Coração, não é? 

Por outro lado, vocês podem desencadear a Vibração desses seis pontos (ndr: ver a ‘Meditação Direcionada
para o Coração’ (1)).

Do mesmo modo, quando cantarem o OD-ER-IM-IS-AL, vocês vão colocar em
ressonância os ‘cinco pontos da cabeça’, periféricos, e, em breve, poderão

fusionar a Coroa Radiante da Cabeça com a Coroa Radiante do Coração, que
não são os chakras, é a parte periférica dos chakras que é ilustrada pelo anel de
Fogo que há em algumas representações que viveram alguns místicos no século

passado, quando CRISTO veio revelar o que ele chama de Coração Sagrado.

O Coração Sagrado é, de fato, a Coroa Radiante do Fogo do Coração do Amor
de CRISTO que se prepara, atualmente.

***

Questão: esta Coroa Radiante corresponde ao que os Sufis chamam de Lataifs? 

No nível da cabeça, sim, não no nível do coração.
É a representação também que há no Indo-tibetano, do que chamamos de ‘cabelo de Buda’.

Tem o chakra no chakra, não é?
Vocês têm dois níveis Vibratórios, mas têm também as 12 estrelas de MARIA.

Mas, entretanto, há cinco pontos de Vibração que correspondem também a algo preciso, que vocês terão
talvez, eu penso, em breve, a transcrição dos ensinamentos que foram dados sobre o Aqui e Agora, o Alfa e o

Ômega.

Há de um lado o Aqui (IM) e, do outro, o Agora (IS), e há o Alfa (AL) e o Ômega (OD).
É no centro desta cruz que está presente no nível da cabeça que vocês poderão encontrar a Coroa Radiante
da cabeça que deve se colocar em comunicação com a Coroa Radiante do Coração, passando pela porta da

garganta (ndr: ver o protocolo «Estar na Presença e Presença do Ser» (2)).

A partir do momento em que essas duas Coroas Radiantes (que são o equivalente a «stargates», Portas de
Estrelas, como as chamamos no nível cósmico) estiverem presentes em vocês, quando vocês fusionarem com

isso, vocês poderão começar a viver no Estado de Ser e penetrar nos espaços multidimensionais e na sua
Dimensão Estelar.

É naquele momento que se revela, também, o que chamamos de Quatro Linhagens espirituais que são os
fundamentos da sua vida e da sua Consciência. 
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***

Questão: o Fogo do Amor se manifesta realmente por uma sensação de queimação?

Sim, completamente, de Radiação que percorre todo o Coração com formigamentos por todo o corpo e que
arde sem queimar.

É um Fogo, efetivamente.
É exatamente o que começa a viver cada vez mais seres humanos.

Se vocês viverem-no, significa que vocês são capazes de suportá-lo. 

***

Questão: o que aconteceu realmente no que se refere à morte de CRISTO?

Isso não tem qualquer importância.
O importante é o retorno do Mestre da Luz, não as circunstâncias históricas.

As circunstâncias históricas afastam-nos do momento presente.

Há dados históricos importantes, sim.
Os dados históricos importantes referem-se à manipulação que ocorreu na humanidade, em todos os níveis.

É isso o mais importante.

Mas, assim que vocês realizarem e assimilarem e digerirem o fato de que foram manipulados, há muito tempo,
depois, de nada serve perderem tempo com isso e encontrar o sentido original.

O importante é saber disso.
Depois, é preciso passar a outra coisa e, a outra coisa, é a sua soberania.

Eu insisto nisso, o mais importante é apreender e gerar, em vocês, a Vibração do Coração. 

Vocês são ajudados pela Inteligência da Luz, para isso, e pelos Conclaves, certamente, e por nós, os 24
Anciões, e por MARIA.

Nós estamos aí para isso.
Nós preparamos, nós também, o retorno do Mestre da Luz.

***

Questão: o Fogo do Coração pode gerar uma aceleração dos batimentos cardíacos?

Sim, com certeza.

***

Questão: formigamentos até os dedos faz parte do mesmo processo no Coração?

Não, isso corresponde a um desenvolvimento de uma energia eletromagnética nas extremidades.
Corresponde a uma espécie de supervoltagem dos meridianos de acupuntura, mas que participa do processo

de elevação Vibratória, digamos.

***

Questão: e Vibrações muito importantes sentidas na planta dos pés?

Isso é o Fogo da Terra, que está despertando e que vocês sentem, a maior parte de vocês. 

Há três Fogos atualmente: o Fogo do Céu, que corresponde às energias Metatrônicas, às energias do Sol,
que começaram a chegar em 15 de agosto.

Em seguida, em resposta, o Fogo da Terra, que demorou um pouco, devido às Vibrações pesadas da Terra,
que compensamos no mês de setembro. 

E há o Fogo do Amor, que está em relação direta com o Fogo Metatrônico, com a Radiação do Arcanjo
MIGUEL e dos Querubim, ou seja, dos Quatro Viventes.



Há três Fogos diferentes, que devem se conjugar no ser humano.
É assim uma forma de Trindade e, o mais importante, sendo, obviamente, o Fogo do Amor, no nível do

Coração.
É ele que lhes dá, como dizem, o carimbo no passaporte.

***

Questão: é normal estar como desconectado no nível do mental, no nível da cabeça?

É uma via muito boa para o Fogo do Coração, pois, enquanto o mental estiver demasiadamente ativo, o
Coração não pode se acender.

Portanto, há seres humanos que têm necessidade de estarem desconectados, sem isso, eles
deliram (yoyottent la touffe).

***

Questão: que lugar terá o casal nas evoluções a vir?

Então, isso depende em qual Dimensão vocês estão.

Eu poderia dizer: "no futuro", pois, nas dimensões Unificadas (em particular, a partir da 5ª dimensão), o
conceito de casal nada quer dizer.

Lembrem-se de que, nesta dualidade, vocês criaram tudo a dois.
Os bebês, vocês os criam a dois, não é?

E, nas outras Dimensões, isso não acontece de modo algum, assim.

Portanto, tudo o que você hoje privilegia, como valores, que foram por vezes necessários, nesta Dimensão (e
que têm mesmo sido os valores morais, sociais, psicológicos, a família, os filhos, a noção de paternidade, de
maternidade e o papel da casa), tudo isso não existe mais porque, quando você está na 5ª Dimensão, a casa,

você a constrói no Espírito, não é?
Portanto, isso não tem de modo algum o mesmo valor que o que você tem hoje.

Você não pode fazer analogia nem similaridade.
São tão diferentes os mundos como são os domínios que lhes estão, para a maior parte, no momento, ainda

inacessíveis.

Entretanto, se você viver a Coroa do Coração, se viver instantes de encontro com o Estado de Ser que está
ligado à Presença do Ser, naquele momento, pouco a pouco, você vai tomar conhecimento dessas outras

Dimensões.

Hoje, no conceito de casal, há o conceito de amor, de pertencimento, de reciprocidade, de sexualidade,
também, em função da idade.

Mas o problema é que, quando você chega a Dimensões etéreas, você pode «fazer o Amor» (não é fazer o
Amor, atenção, mas são as mesmas sensações), eu por vezes tive as mesmas sensações com os 23 outros

Anciões e, no entanto, não é uma orgia, não é?

E, quando MARIA chega diante de nós, quando MARIA se coloca no meio dos 24 Anciões, isso nos excita,
mas isso não excita no mesmo lugar.

Isso excita no nível do Coração e é um prazer bem maior do que aquele que você pode conhecer aqui
embaixo. 

Portanto, falar de casal nada quer dizer.
Mas não digo que a Vida a 24 seja fácil. 

***

Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

***

Bem, então, caros amigos, eu lhes desejo uma boa continuação e, sobretudo, um muito bom abrasamento no
Fogo do Coração, antes do Natal.



Vocês vão compreender muito em breve o que isso quer dizer.
Aí está, eu lhes desejo, sobretudo, viver na Alegria, viver na sua soberania e eu emprego intencionalmente

essa palavra, pois, quando empregamos a palavra «Mestria», isso remete a controle.
Não é uma questão de mestria, é uma questão de soberania.

Vocês devem decretar a sua soberania, é assim que se constrói a Luz.
Portanto, isso é o mais importante: liberarem-se, na medida das suas possibilidades Vibratórias da

Consciência, de todo o sistema de controle, para encontrarem a sua Dimensão Eterna.

Então, nesse caminho, nós os esperamos em grande número, ao menos esperamos, para a sua própria
liberação e o seu próprio retorno à sua Dimensão de origem.

Eu lhes transmito todas as Bênçãos de nós, os 24 ‘Croûtons’, e lhes transmitimos todo o nosso Amor e todo o
nosso indestrutível apoio para a sua liberação.

Eu lhes digo até muito breve.

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

1 – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-so...

*

2 – ‘Estar na Presença e Presença do Ser’ [Protocolo] – SRI AUROBINDO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...
http://www.portaldosanjos.net/2009/11/protocolo-estar-na-presenca-p...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article93bd.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-21_novembre_2009-artic...
21 de novembro de 2009

***

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: poderia nos falar da criança interior e do que favorece este estado?

Bem amada, a criança Interior é a dimensão que, em você, evoca a espontaneidade, a ausência de
julgamentos e a ausência de referenciais com relação a um tempo linear, ou a ação não é em função de um

resultado futuro, ou o estado Interior da Consciência é aquele de um ser novo, atento, e aberto, cujo
comportamento e o olhar não é em função de um certo número de condicionamentos oriundos da educação ou

ainda de um certo número de crenças ou de constrangimentos que foram elaborados no Interior do ser.

Deixar desabrochar, assim, e nascer a criança Interior é portanto aceitar, totalmente, esta dimensão nova, esse
olhar novo, esta espontaneidade nova em que não há mais lugar para o medo, onde apenas há lugar para

a maravilha, para a beleza e para o que está em relação com a Unidade.

Assim, esta abordagem se obtém melhor no que nomeei o abandono à Luz.

Este abandono e esse se doar à Luz é a condição sine qua non e absoluta para viver este estado novo que
lhes é prometido, a todos vocês, sem exceção.

Somente o peso das suas crenças, o peso dos seus condicionamentos, e de certo número de medos, pode
bloquear esta evolução natural e espontânea.

Não esqueça que você está a caminho da sua soberania, que você sai de um período extremamente longo em
que foi literalmente comprimido, literalmente fechado.

A criança Interior é aquela que não foi fechada.

A criança Interior é aquela que não foi dissociada.

A criança Interior é aquela que encontra a liberação e a leveza.

***

Questão: qual é a função esotérica dos passadores de almas?

Bem amada, o que nomeia ‘passadores de almas’ são frequentemente entidades de Consciência que têm a
capacidade para se comunicar com os mundos, aqui, da 3ª Dimensão, que vocês chamam de dissociada, com

os mundos astrais, aí também dissociados, em que vão as almas a partir da sua morte.

É preciso bem compreender que, quando foi dito que vocês estiveram fechados nesta tridimensionalidade
dissociada, vocês aí estiveram fechados de ‘corpo e alma’.

Mesmo no momento da morte.

Não há liberação pela passagem das portas da morte.

Passar da Vida à morte e da morte à Vida se faz em uma mesma esfera onde não pode haver adesão aos
mundos multidimensionais, dado que a alma foi também prisioneira na Ilusão, assim como o seu corpo

biológico.

Os passadores de almas são as almas que têm a capacidade para estar no meio do caminho, entre essa
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ponte, da Vida à morte, cuja função é permitir a essas almas não mais permanecerem agregadas e
dependentes das condições de Vida desse lado do véu.

Entretanto, é preciso compreender também, e aceitar, que as passagens de almas que acontecem hoje são
profundamente diferentes do que poderia acontecer há ainda algumas dezenas de anos.

De fato, e hoje mais do que nunca, as almas que deixam esse corpo não se encontram prisioneiras nas franjas
de interferências ligadas aos mundos astrais, mas estão liberadas, literalmente, das forças astrais

constrangedoras e dissociadas para acessar espaços intermediários que estão ligados, a grosso modo, ao
que eu chamaria de Supramental, e onde essas almas esperam a nova Terra e a nova Vida.

***

Questão: como retranscrever no quotidiano, na vida social, a não dualidade?

Bem amada, a resposta é muito simples.

Isto é impossível.

O mundo social e os códigos sociais, como também os códigos familiares, de vestuários e o conjunto de
códigos aos quais você está submetida e aos quais aderiu, pelo conjunto das suas crenças, são oriundos da

dualidade.

Os mundos da Unidade não podem se misturar ao mundo da dualidade.

Trata-se de dois níveis Vibratórios totalmente opostos e que a tudo opõe.

Não é portanto possível viver a Unidade na Vida social e na Vida manifestada.

A única maneira é extrair-se desta dualidade e mergulhar, em Si, nos níveis Vibratórios da Luz que os conduz,
literalmente, a conectar e instalar-se nos mundos unificados, ao participar do mundo da dualidade.

Mas você não pode manifestar esta Unidade na Vida comum.

É nesse sentido que, durante os próximos períodos, será confrontado cada vez mais, literalmente, com dois
aspectos profundamente diferentes da sua Consciência: uma Consciência dita social, dual e dissociada que
trabalha nesta dualidade, e uma Consciência que é, embora a mesma, mas que não participa de modo algum

desse plano.

Ela está liberada e totalmente não submissa às leis em curso nesta dimensão.

Isto pode criar, efetivamente, uma dificuldade de adaptação em que terão, propriamente falando, a impressão
de estar entre duas Dimensões.

Este será o caso.

Mas vocês não podem criar a Unidade na dualidade.

Isto é impossível.

***

Questão: o fato de ser vegetariano facilita a elevação vibratória?

Bem amada, isso, obviamente, favorece amplamente a elevação Vibratória, mas existe um limiar Vibratório:
qualquer que seja o nível Vibratório que você atingir, a subida em Vibração vai se encontrar confrontada, em um

dado momento, com esta noção de limiar.

O que é o momento do limiar?

O momento do limiar está assimilado ao momento em que, justamente, a sua Consciência dual atinge o seu
limite e bascula na Unidade.

Isso se acompanha de uma Vibração/rotação do chacra do Coração e do chacra da Coroa.

A Vibração do chacra da Coroa e do chacra do Coração conduz à criação de uma Coroa Radiante de Energia,
situada na periferia da cabeça e na periferia, na frente da região cardíaca.

Essas duas Coroas Radiantes se mesclam e resultam, naquele momento, em uma Consciência Unificada.

A Consciência Unificada não está limitada pelas crenças nesse mundo.

A Consciência Unificada é liberação, justamente, das crenças e exploração dos múltiplos universos e das
múltiplas dimensões.



Vocês têm que viver, literalmente, duas vidas ao mesmo tempo, por um período temporário e transitório, mas,
entretanto, indispensável ao aprendizado desta Unidade.

***

Questão: como desenvolver nossa autonomia, em nossa vida quotidiana?

Bem amada, a autonomia é profundamente diferente de acordo com o ponto de vista da Consciência que
pronuncia essa palavra.

Para alguns, a autonomia será não ser mais dependente, de uma maneira ou de outra, de tudo o que é a
sociedade e que está diretamente confinado ao que é chamado de autarquia, a vida lotada em si.

Para outros, isso será simplesmente um ordenamento de faixas de Unidade na dualidade e continuar fazendo,
na medida do possível, atividades profissionais, familiares e sociais.

Tudo é em função do nível de gradação da sua Consciência.

Se ela não suportar mais o que faz jogo da dualidade, então, a sua Consciência irá levá-lo a parar esses jogos
de dualidade.

Mas enquanto a dualidade for, para você, possível, sobre o plano Vibratório, você pode efetivamente se fechar
em seus carros, ter meios modernos de comunicação à sua porta.

Mas chega, realmente, um momento em que a Consciência não pode mais se satisfazer com isso e onde ela
requer uma autonomia maior face à noção de Unidade.

A autonomia financeira, a autonomia mesmo com relação à sociedade, com relação à Ilusão do que chamam
de democracia e sobre a qual tem demais sobre este planeta, mas que é apenas uma falsificação e, ainda uma

vez, que apenas são meios de desviá-los da Verdade.

A partir do momento em que vocês alcançarem as esferas da Unidade, vocês farão o aprendizado.

Este aprendizado é Vibratório, mas também experimental com relação às suas viagens, mas, entretanto, vocês
irão constatar, ao voltar, que há por vezes uma oposição muito perturbadora e desagradável entre o que vocês

vivem nos mundos ditos da sociedade e em meio às esferas da Unidade.

Entretanto, isso é uma passagem obrigatória.

A velocidade em que irão vivê-lo é em função dos seus laços, das suas crenças e dos seus próprios
condicionamentos.

Mas, quando vocês conhecerem a Vibração da Unidade, quando chegarem a atingir a Vibração da Presença e
o momento em que o limiar é atingido, jamais poderão voltar atrás porque vocês terão enfim realizado, em

vocês, o que é a Verdade e o que é a Ilusão.

***

Questão: podemos ascensionar pela simples elevação vibratória ou é necessário reintegrar as
diferentes partes de nós mesmos, em particular a personalidade e a alma?

O que se tornou possível, bem amada, pela Presença do Arcanjo Uriel e do Conclave Arcangélico na sua
Dimensão, no plano Vibratório é, de um lado, permitir-lhes integrar, nesta dualidade, uma parte da Vibração

vinda da Unidade.

Isto se realizou e continua a se realizar neste momento mesmo.

Isto participa do seu desprendimento, eu diria, desta Ilusão na qual você crê e na qual você está persuadida de
que apenas ela prevalece.

Esta é a primeira etapa.

Entretanto, é preciso compreender que é a Vibração do Conclave Arcangélico e a Presença da Vibração do
Arcanjo Uriel que lhes permitem viver nesse corpo, nessas personalidades, a Vibração da Presença e do

Estado de Ser.

No entanto, viajar em Consciência no Estado de Ser é ainda outra coisa.

É uma etapa, eu diria, que irá ocorrer posteriormente.

É preciso de início que vocês controlem a Vibração, nesse corpo de personalidade, a fim de expandir a
Consciência até o limite do que eu chamei de limiar.

Além desse limiar, vocês têm toda latitude e toda liberdade para explorar os mundos da multidimensionalidade
e, aí, vocês penetram diretamente nos mundos da Unidade.



É preciso portanto que encarem um duplo caminho.

Esse duplo caminho pode se fazer de maneira sincrônica, mas também de maneira sucessiva no seu tempo
linear.

A primeira etapa é, portanto, a subida em Vibração.

A subida Vibratória vai lhes permitir conectar, na sua Consciência, o seu corpo espiritual (corpo de Estado de
Ser) que permaneceu no nível do Sol.

Esta subida Vibratória é possível, na realidade, desde o final do seu ano passado porque, naquele momento, a
magnetosfera foi rompida.

Há, portanto, uma conexão que é restabelecida entre o Sol e a Terra.

É por isso, e por esta Vibração (que corresponde à Vibração da Coroa) que vocês são capazes de se
conectarem com os seus corpos de Unidade que permaneceram no Sol.

A segunda etapa é, agora, ativar a Coroa do Coração que é um processo conjunto, ou consecutivo no tempo,
de acordo com os indivíduos.

A ativação Vibratória da Coroa do Coração vai lhes permitir abandonar esse corpo e transferir a sua
Consciência diretamente no seu veículo multidimensional.

Isso corresponde a um acesso pleno e consciente ao que é chamado de corpo de Estado de Ser.

A Ascensão é a reconexão com a Vibração do corpo de Estado de Ser, mesmo nesta personalidade.

É isso que vocês estão vivendo, nesse momento.

Ali haverá também, de novo, um limiar ainda maior da Consciência.

Esse limiar apenas será atingido quando um número suficiente de Vibrações se elevarem para tocar e ancorar
esta nova realidade e permitir, então (ao conjunto desse sistema Solar e não unicamente a esta Terra),

dissolver totalmente os envelopes isolantes.

Nós estamos, atualmente, e como sabem, alguns de vocês, retificando o espaço/tempo.

O que explica que as unidades astronômicas e as unidades de distância que eram dadas pelos planetas que
vocês conhecem, de modo imutável, no seu Céu, não são mais válidas, e isso, obviamente, aqueles que vocês

chamam de cientistas, irão lhes esconder até o último momento.

O mesmo quanto à chegada de corpos estelares provenientes de determinados lugares do seu sistema Solar,
no seu ambiente gravitacional, ser-lhes-á escondido até o último limite.

***

Questão: o que é hoje da Advertência e do Anúncio de Maria?

No que se refere ao Anúncio, está ainda previsto, como foi anunciado pela própria Maria, durante o seu ano de
2010 e, preferencialmente, no mês de maio de 2010, e, eventualmente, até o mês de agosto de 2010.

Entretanto, e como sabem, alguns eventos tem tendência, atualmente, mais de se aproximar de vocês do que
se afastar.

Assim, o Arcanjo Uriel manifesta a sua Presença de diferentes maneiras.

É a Radiação do Arcanjo Uriel que lhes permite conectar, no seu corpo de personalidade, com a Vibração
do Estado de Ser e de colocá-los no estado de Alegria Interior.

Então, agora, no que se refere à Advertência: corresponde a certo número de choques que devem ocorrer na
Humanidade.

Isso é para agora.

Quando eu digo agora, isso poderia ocorrer já, durante o seu mês de outubro, e tem muita chance de ocorrer
no mês em que estão.

Entretanto, não procurem correlação através de um evento físico.

Trata-se, antes de tudo, de um abalo total da Consciência da Humanidade, entretanto, sem que as almas
tenham a possibilidade de ligar isso a um evento espiritual, no momento.

Isso será apenas realizado, para a maior parte da Humanidade, a partir do momento em que o Anúncio de Maria
for feito.



***

Questão: o que tem de específico as almas que se encarnam agora?

Seria extremamente demorado falar de todas essas almas que, hoje, tomam corpos, bem amada.

Entretanto, muitas almas que deixam esse plano não vão mais para os planos astrais, mas permanecem nos
planos de Luz estabilizada, a fim de estarem prontas a voltar, sob uma forma e sob outra, no momento em que

a nova Terra for atualizada.

É preciso bem compreender que inúmeras crianças que se encarnam hoje são seres já despertados.

Elas participam, à sua maneira, da sua encarnação, porque sabem pertinentemente que esse sistema acabou.

Não há, portanto, mais risco, para esses seres que vêm de muito longe e de muito alto, no plano Vibratório, de
ficarem prisioneiros de qualquer matriz.

Essas crianças (não todas, obviamente, mas algumas delas) participam, pelo seu sacrifício da encarnação, na
elevação Vibratória desta Terra, do mesmo modo.

É-lhes possível compreender que tudo, de uma maneira ou de outra, nesse sistema solar, e neste planeta, e no
seu mundo da superfície participa, à sua maneira, da Translação Dimensional.

***

Questão: quais são os índices de subida na Vibração?

Bem amada, a partir do momento em que a sua Consciência se expandir, a partir do momento em que acolher
a Luz e a Verdade, a Vibração das suas lâmpadas no seu corpo se aceleram.

O único marcador da subida Vibratória é, portanto, realmente, uma subida Vibratória.

Isto não é uma visão da mente, nem uma concepção mental.

Isso é uma Verdade vivida na estrutura física.

O corpo vibra, as lâmpadas vibram.

Uma série de funções se ativa.

Obviamente, existem consequências comportamentais, afetivas, sociais, mas são apenas o resultado da
subida Vibratória.

A subida Vibratória está, portanto, antes de tudo, ligada à percepção das Vibrações e a modificação das
Vibrações no seu corpo físico.

Não pode haver subida Vibratória unicamente presente na cabeça, não no plano Vibratório, mas no plano dos
pensamentos e de concepções.

Quando falamos de elevação e de expansão de Consciência, na sua dimensão, falamos realmente do
estabelecimento da Vibração no seu Coração, na sua cabeça e, depois, no conjunto do corpo.

Não é portanto uma visão da mente, não é portanto um índice, mas é realmente uma Vibração que muda.

***

Questão: como utilizar os sete Selos Arcangélicos?

Bem amada, nós demos alguns Selos.

Esses Selos são meios de colocar em Vibração, em vocês, a qualidade específica de um Arcanjo.

A utilização não obedece a técnicas, embora existam.

Deve se fazer além da crença.

Compete-lhes, aí também, experimentar, desenhar um Selo e colocá-lo, por exemplo, sobre uma das suas
lâmpadas, sobre um dos lugares do seu corpo e ver o que acontece.

Não me compete, neste espaço, dar técnicas ou meios fechados de conectar a energia Arcangélica.

Entretanto, é preciso compreender e aceitar que a tripla Radiação que recebem atualmente sobre a Terra
(desde o início deste ano, iniciada pelo Arcanjo Miguel, em março) que é a ativação do Ultravioleta, seguida

pela ativação do Espírito Santo (que está presente desde muito tempo), acoplada à energia da Fonte, permite-
lhes trabalhar na recepção desta energia, na Consciência Unificada.



A Consciência Unificada não é um trabalho técnico, seja com uma oração específica, com um cristal
específico, ou com um Selo específico.

Antes de tudo, e previamente, o mais importante é confiar e se abandonar à Luz.

Abandonar-se à Luz corresponde, atualmente, ao que é para vocês mais fácil para superar a dualidade induzida
pelas encarnações que tomaram, de maneira extensiva, neste planeta.

O ser humano experimenta, desde milhares de anos, para a maior parte de vocês, um 'sistema de controle
humano' que é baseado no controle do mental humano, através da elaboração de crenças sofisticadas, através

da elaboração de certo número de religiões que tem por objetivo afastá-los do que vocês são, que tem por
objetivo afastá-los da Fonte, ou seja, da sua Unidade e das moradas da Alegria.

A alegria, no sentido espiritual, é o oposto do medo.

Progressivamente e à medida que vocês sobem o seu nível Vibratório, o medo se apaga.

Não pode haver qualquer medo, de nenhum tipo, na Vibração da Unidade.

***

Questão: qual é a origem dos textos do Apocalipse e o que devemos pensar?

Bem amada, o Apocalipse é um Livro recebido pelo bem amado João, hoje, um dos 24 Anciões, cuja última
encarnação, como sabem agora, foi Sri Aurobindo.

Foi quem descreveu a chegada do Supramental e da Luz na sua dimensão.

Aquele que, há 2.000 anos, recebeu um texto.

Esse texto, assim como ele mesmo disse, sob ditado de Cristo, seria «doce à boca e amargo ao ventre».

Isso quer dizer que aquele que tentasse compreender esse texto nada iria compreender, porque o alcance
desse texto não está ligado a eventos, mesmo se alguns ali foram colocados.

O alcance desse texto se encontra na leitura Vibratória que pode ser feita, qualquer que seja a língua e, aliás,
isso foi dito pelo próprio Cristo: «aquele que mudar uma vírgula, que seja maldito até o final dos tempos».

Nesse Livro, encontra-se a realidade Vibratória da Unidade, não tanto através da compreensão, mas através da
pronunciação de todas as palavras que ali estão contidas, sem exceção, nos seus capítulos.

Não há, portanto, que querer integrar uma compreensão, mesmo se existir, mas sim, mais, integrar o aspecto
Vibratório que é realizado, não pela compreensão, mas pela leitura em alta voz do Apocalipse de São João.

***

Questão: o que significa o fato, nos sonhos, de ser como que atacado por outras pessoas?

Bem amada, o significado pode ser múltiplo.

Pode corresponder a certo número de conflitos que não estão resolvidos, em si, com relação ao que eu
chamaria de subpersonalidades ou personalidades fragmentadas que fazem a sua Unidade e que não estão

ainda recolhidas.

Mas, entretanto, significa, de uma maneira como de outra, uma necessidade de se liberar de uma série de
modos de funcionamento que, de uma maneira ou de outra, estão ligados a esse fato de ser atacada.

O ataque corresponde a um fenômeno dual.

Por que é que hoje nós atraímos todos vocês, sem exceção, quaisquer que sejam os canais, a atenção sobre
esta noção de Unidade?

Porque na Unidade, há elevação Vibratória.

Na dualidade, você responde no mesmo nível Vibratório, mesmo se isso ocorrer por preces e pela vontade de
uma ação certa e boa, que obedece a princípios que chamariam de morais ou, mesmo, ainda mais elevados,

de princípios espirituais.

Mas esses princípios espirituais ou morais, que se fazem sob a Lei da ação/reação, jamais irão conduzi-los à
Unidade.

É a coisa mais fundamental que lhes mascararam e esconderam os Arcontes, que se revela, hoje, por
diferentes ensinamentos pelo mundo.



Corresponde ao fato de que, enquanto vocês mantiverem a dualidade, não podem sair da dualidade.

Apenas adotando um ponto de vista Unitário que a sua Consciência, pouco a pouco, chega a liberar-se das
ações/reações, de dualidades inexoráveis de toda manifestação, aqui presente, nesta dimensão.

Assim, portanto, os sonhos perturbados, este, como tantos outros, apenas mostram, para vocês, um chamado
para realizar esta Unidade.

Realizar esta Unidade não se faz através de um aprendizado.

Não se faz através de um estudo, mesmo de disciplina esotérica.

Faz-se, ainda menos, através de uma crença, mesmo nova.

Faz-se, e far-se-á cada vez mais, e unicamente, através da subida Vibratória e da Vibração percebida nas
diferentes formas do corpo, mas essencialmente na Coroa da cabeça e da Coroa do Coração.

***

Questão: o que é hoje do ensinamento do tarô? E quais são os limites?

Bem amada, você deve, hoje, integrar que não está mais em um mundo isolado, que o seu mundo se reabre a
influências da Fonte.

Há uma retificação do seu espaço/tempo.

As modificações astronômicas, as modificações do seu Céu, são pelo menos desorientadoras, mesmo para
os seus cientistas.

Como sabe, você está sob a influência do Sol Central da Galáxia, já, desde algum tempo, e de maneira muito
intensa, desde o final de 2008.

Foi essa Irradiação Galáctica que perfurou as bainhas isolantes do seu Sistema Solar.

Na Ilusão em que viveram, certo número de dogmas e certo número de técnicas foram elaboradas e
transmitidas.

O tarô faz parte disso.

Foram meios, únicos e essenciais, de se conectarem com o seu corpo espiritual que não estava conectado
com vocês.

Era uma lembrança, um meio de aproximá-los.

Hoje, vocês devem viver, se isso lhes for autorizado por vocês mesmos, que, o que acontece, nada tem a ver
com uma concepção linear do tempo.

Vocês entram no choque dimensional, ou seja, passam de um mundo fragmentado e dissociado para um
mundo Unificado e de Alegria.

Então, é preciso que abandonem, assim como uma criança pode fazê-lo, todas as suas crenças, quaisquer que
sejam.

Todas as ferramentas, quaisquer que sejam, podem ser de ajuda, mas podem ser também travas.

A única ferramenta, a mais certa para a sua evolução é, ainda uma vez, a Vibração da sua Consciência e esta
deve se fazer com o mínimo de artifício possível.

Isso não quer dizer que deve rejeitar os sistemas de conhecimento, quaisquer que sejam.

Isso não quer dizer que sejam falsos ou que foram verdadeiros e que se tornaram falsos.

Isso quer dizer simplesmente que hoje, você está aí em uma etapa do seu crescimento que está bem além de
tudo o que lhe pode ser conhecido.

Você penetra diretamente em esferas desconhecidas e, nessas esferas desconhecidas, a única coisa que lhe
será útil é sua capacidade para reencontrar este estado de alinhamento com a sua Presença, de alinhamento

com o seu ser e com a Vibração.

Não há ponto de saída fora deste e esta Vibração encontra-se no nível do peito, no chacra do Coração e
também no chacra da cabeça, os dois devendo se casar e se fundir.

Não há outras possibilidades, não há outras ações possíveis além de realizar esta subida Vibratória.

Esta subida Vibratória se faz com o descarte de todas as crenças ou de todos os  condicionamentos, qualquer
que sejam, mesmo espirituais.



É a partir do momento em que você aceitar esta Inteligência da Luz, pelo abandono e diminuição da sua própria
inteligência a esta Inteligência (como disse Cristo na cruz: «que a tua vontade seja feita e não a minha»),

naquele momento, você irá atingir de novo, sem dificuldade, as esferas da Unidade.

************
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

Bem, caros amigos, estou extremamente contente de encontrá-los e de ver que, uma vez mais, há pessoas que eu
não conheço que estão aí.

Hoje, eu faço parte, desde a minha partida deste plano Terrestre, da ‘Assembleia dos Veneráveis Anciãos’ que nós
chamamos, entre nós, os «Croûtons», os Velhos Croûtons, porque todos nós somos muito sóbrios e muito velhos.

A particularidade dos Melquizedeques é que estivemos, todos nós, encarnados um dia ou outro neste Sistema Solar
ou, pelo menos, nesta Dimensão, e que tivemos, portanto, uma experiência importante da encarnação e das suas

vicissitudes.

Eu digo «croûtons» porque todos nós tivemos Vidas que foram, para alguns de nós, para a maioria de nós,
memoráveis, no sentido em que tentamos semear as palavras da Luz nas densidades.

E, recentemente, eu assumi a missão da ‘Assembleia dos Veneráveis Melquizedeques’ que preside, de certa maneira,
a evolução deste Sistema Solar e desta Humanidade, em particular, no período memorável que vocês vivem.

É neste título, esta noite, em um primeiro momento, que eu desejo me expressar entre vocês.

Na realidade, eu faço um esclarecimento de forma geral, eu diria, um esclarecimento da situação, mais ou menos,
agora, em cada uma das minhas vindas entre vocês, a fim de situar, na sua encarnação, as modificações que estão

em curso pela chegada da Luz Vibratória e pela reação da Luz Vibratória desta Terra.

Vocês estão neste ambiente e, portanto, todos vocês estão coletivamente sujeitos a uma série de irradiações.

Então, como sabem, houve, neste ano, coisas extremamente importantes através das Núpcias Celestes.

Em seguida, há uma série de etapas que lhes são propostas pelo Conclave Arcangélico até o mês de maio de 2010.

De tudo isso, a maior parte de vocês já sabe.

É preciso bem compreender que há algumas modificações, no nível da sua Consciência individual, que vão ocorrer,
em ressonância com as energias que são drenadas até vocês e que têm ocasionado, como sabem (para alguns, já

desde um ano do seu tempo), uma série de modificações das camadas Vibratórias que os isolam do universo.

Essas camadas Vibratórias que os isolam estão em plena fase de desconstrução e vão permitir, progressivamente,
sair da ‘curvatura do espaço/tempo’ e restituí-los à sua Unidade, ou seja, além da falsificação deste mundo e além da

ilusão na qual vocês mergulharam e na qual nós mergulhamos, nesta densidade.

***

Então, é muito importante compreender que, agora que o Conclave Arcangélico iniciou a segunda e a terceira Etapas,
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cada vez mais Seres Humanos serão capazes (de maneira temporária, eu diria, em alguns momentos que são
variáveis de acordo com os indivíduos, obviamente) de manifestar um estado de Consciência que nada tem a ver

com a Consciência comum, que vocês conhecem neste mundo.

Então, para alguns, isso já é o caso desde o início das Núpcias Celestes, por intermédio da Vibração sonora da nota
Si, do Silêncio Interior, e da Radiação percebida no Coração e na cabeça.

Alguns seres já têm a capacidade para manifestar a Unidade, o Estado de Ser na Vibração da Luz.

Alguns de vocês são, também, capazes de ter uma percepção do que existe, em Consciência, além desse plano
dissociado da Terra, nos universos multidimensionais.

Então, o que vai acontecer agora é que, como vai lhes dizer o Arcanjo MIGUEL, a Coroa Radiante do Coração e a
Coroa Radiante da cabeça devem se fusionar.

Isso irá provocar a possibilidade, para os seres humanos, de viver, ainda uma vez, processos de Consciência
totalmente fora da linearidade do tempo.

O que isso quer dizer?

Que as meditações, ou preces, chamem como quiser, vão se encontrar muito mais rapidamente conectadas com
a Luz e com a Vibração.

Nesta Vibração da meditação na Unidade, manifestar-se-á a vocês a Vibração do Espírito Santo, a Vibração
do Ultravioleta, a Vibração da FONTE, que irão colocá-los em um estado que foi chamado de Samadhi, ou seja, a

Alegria Interior.

Muitos, muitos seres humanos terão a possibilidade, doravante (não sempre, mas de maneira de início temporária,
efêmera), de viver esses estados de Samadhi e de Consciência Unificada.

Isso é extremamente importante.

Como lhes disse, isso irá se manifestar de maneira cada vez mais importante na Consciência Humana.

A segunda coisa, e eu chamo a sua atenção nisso, quer seja a Vibração do Espírito Santo, quer seja a Vibração do
Ultravioleta, ou seja a Vibração da FONTE, as Vibrações que vocês percebem têm a capacidade para fazer elevar a

sua taxa Vibratória.

E eu tenho que expor coisas extremamente simples sobre isso, porque a fonte da sua Alegria, a fonte da boa saúde
(ou seja, não apanhar essas bobagens que andam à volta), a fonte que vai lhes permitir resistir a todas as

modificações que estão em curso no seu ambiente, é unicamente a ‘elevação Vibratória’ porque, a elevação
Vibratória, graças à Luz que vocês hoje recebem, tem a capacidade, literalmente, para elevar a sua Consciência

acima das zonas turbulentas da 3ª Dimensão.

Então, vocês irão se encontrar nesses espaços Vibratórios vivendo duas realidades ao mesmo tempo.

A realidade comum, habitual, do seu tempo, com a sua ação/reação, as suas alegrias e as suas penas, e tudo o que
faz a evolução da Vida na sua Dimensão.

E, às vezes, ainda permanecendo no interior desse corpo, ou então, para alguns, viajando.

Mas, ainda uma vez, se isso ainda não lhe chegar, lembre-se de que não é inexorável que aconteça neste mês.

Mas, se isso lhe acontecer, eu tenho que prevenir ao maior número de vocês, vocês vão começar a viver episódios
de Alegria Interior que se manifestam espontaneamente.

Quer dizer que não são em função das suas reações a prazeres externos, mas é, sim, uma Vibração Interior que vai
percorrer o seu Ser, no Coração e na cabeça, e que vai lhes permitir experimentar a elevação Vibratória.

***

A elevação na Vibração, que é obtida pela chegada da tripla Radiação da Luz, é algo que irá lhes permitir se safar, de
algum modo, de todos os problemas inerentes desta Dimensão, ao invés de entrar na ação/reação.

Imaginem que lhes chegue algo que não seja muito agradável com relação a um setor ou a um domínio, se, ao invés
de entrarem na reação emocional, vocês se centrarem, através, por exemplo, do acolhimento da Luz Crística

em Verdade e em Unidade, ou em meio às sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL, vocês irão, naquele momento, elevar a
sua taxa Vibratória e, elevando a sua taxa Vibratória, a sua Consciência vai experimentar, de maneira, eu diria, muito
fácil, algo que é muito simples, que é o ‘estado da Unidade’ além da dualidade, além da emoção e além do mental.

Vocês não podem combater a emoção pela emoção.

Vocês não podem combater o mental pelo mental.

Entretanto, a tripla Radiação da Luz que vocês recebem hoje é a melhor ferramenta que lhes é oferecida para
ultrapassar e transcender tudo o que está, hoje, aos seus pés, em meio a esta humanidade.

Como sabem, a ‘desconstrução’ começou desde o mês de março/abril.

Esta desconstrução de tudo o que foi falsificado no seu mundo vai transcorrer durante um período de não mais de um



ano, até o final da intervenção do Arcanjo MIGUEL.

E vocês sabem também, como lhes foi dito, que vocês estão entrando, agora, diretamente, no desvendamento e no
final das eras do poder.

O poder deve ser reencontrado agora com relação a vocês mesmos.

E, aliás, progressivamente e à medida em que acolherem a Luz Crística em Unidade e em Verdade, progressivamente
e à medida em que ativarem a Coroa Radiante da cabeça, pela pronunciação das sílabas sagradas, vocês irão

constatar que o seu nível Vibratório se eleva, que uma série de potenciais novos se ativam em vocês, mas, também,
que vocês vão se tornar cada vez menos capazes de suportar tudo o que, até agora, era o comum da sua Vida.

A sua Consciência irá viver e Vibrar em dois modos diferentes.

Um modo dissociado (o modo habitual que conhecem nesta dimensão) e um modo um pouco mais Unificado onde a
Alegria Interior e a Vibração da Luz é tal que, neste estado, vocês estão no estado chamado de estado da Presença.

E, no estado da Presença do Ser, ou no Estado de Ser, todos os problemas se dissolvem já que a sua
Consciência, nesta Vibração, não pertence mais a esta Consciência dissociada, mas começa a penetrar os domínios

da Eternidade.

Isso é muito importante de compreender.

O processo Vibratório é extremamente importante.

Vocês vão aceitar elevar-se em Vibração ou vão aceitar ter medo?

Portanto, é muito importante compreender que a solução é, antes de tudo, Vibratória.

Vocês devem gravar isso, em algum lugar da sua cabeça.

Apenas através da Vibração vocês irão encontrar a Alegria, a Serenidade, a Paz e a Completitude.

Vocês vão saber que estão na Vibração quando a Vibração da Presença se incorporar em vocês e colocá-los em um
‘estado de Alegria que não tem motivo’ (o famoso Samadhi).

E vocês terão, obviamente, uma série de outros sintomas que já foram amplamente descritos pelo Arcanjo MIGUEL,
sobre os quais eu não vou voltar, durante as Núpcias Celestes, que muitos seres humanos no planeta, agora, vivem

isso, de maneira definitiva.

Não se esqueçam de que o nível Vibratório que lhes é oferecido, hoje, os restitui à sua integridade, à sua
Unidade, ao seu poder pessoal e, sobretudo, à sua multidimensionalidade.

Então, acessando esta multidimensionalidade, não é preciso se surpreenderem ao encontrar uma Consciência que
funciona mais do que funcionava até agora.

E é isso, o basculamento da Consciência coletiva que está em andamento, hoje.

Aí está, caros Amigos, o que eu queria lhes dizer em nome dos 24 Anciãos.

Agora, se houver perguntas relacionadas a esse processo, ao seu período atual, eu quero tentar respondê-las, se
isso puder trazer um esclarecimento suplementar.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o conceito de «Sementes de estrelas»?

Então, essa é uma palavra frequentemente empregada pelos Arcanjos.

Vocês sabem, vamos contar uma história.

Vocês estão nesta Terra.

Então, alguns de vocês, certamente, ouviram falar da reencarnação.

E, quando vocês estudam a reencarnação (quando têm lembranças de suas vidas passadas, não importa, ou quando
acreditam nisso, simplesmente), bem, eu vou dizer-lhes que isso é uma crença.

Porque, na ilusão que percorrem, neste ciclo de encarnações (quer vocês estejam aqui, na Terra, desde algumas
vidas, quer vocês aí estejam desde vários ciclos), sobre esta Terra, vocês experimentam uma separação: a

separação da FONTE.

É preciso bem compreender que todos vocês são Sementes de estrelas.

Mas reencontrar a sua Dimensão de Semente de estrelas significa transcender os limites do espaço/tempo que lhes
foram impostos por aquele que se denomina o Arconte, que é uma criação dissociada que a FONTE tolerou, há muito

tempo.

Dentro desta criação, vieram associar-se elementos que fizeram o que vocês são, e que nós fomos, prisioneiros nesta
Terra.

Então, existem crenças orientais que dizem que é preciso purificar, pacificar o seu karma para, um dia, poder escapar



desta Dimensão.

E, depois, CRISTO veio e disse: «vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo».

E, hoje, muitos seres humanos tomam consciência, de uma maneira ou outra, de que eles não são daqui.

Por outro lado, a Dimensão específica de Sementes de estrelas está em relação direta, não tanto com a sua origem
estelar, mas mais com a sua Dimensão não dissociada, ou seja, com o Estado de Ser multidimensional.

O que é um ‘ser multidimensional’?

É um ser que não está limitado pela Dimensão onde ele se encontra.

Eu me explico: se você tomar, por exemplo, o Arcanjo MIGUEL, ou outro Arcanjo, eles têm uma apresentação ligada
a crenças e funções dos Arcanjos, nas diferentes religiões.

Nessas crenças, eles são apresentados com uma forma específica, com vestimentas específicas.

Isso não é válido em meio à Dimensão que é a 5ª Dimensão.

Mas, obviamente, as Dimensões nos universos estão bem além da 5ª Dimensão.

O Arcanjo MIGUEL, na sua Dimensão original, é um pássaro de Luz.

Ele nada mais tem a ver com aquele que vocês representaram, com uma espada na mão.

E, no entanto, esta representação não é falsa.

Ela está ligada a um mundo Vibratório, mas o Arcanjo MIGUEL não está limitado à sua Dimensão de origem.

Ele experimenta Dimensões intermediárias.

E, quando vocês encontram a sua Dimensão de Semente de estrela, vocês são capazes de caminhar, em
Consciência, em meio ao seu corpo multidimensional.

Então, segundo com a sua origem Estelar e segundo a sua origem Dimensional, o seu veículo de Luz, dependendo
da Dimensão que são originários, não é o mesmo.

Se vocês vierem da 5ª Dimensão, qualquer que seja a origem Estelar, vocês têm um veículo de Luz que é chamado
de Merkabah.

Mas a Merkabah não é tudo.

Além da 5ª Dimensão, há seres que vêm da 11ª, da 18ª Dimensão.

E a estrutura, nessas Dimensões, não é a mesma.

O corpo dos ELOHIM da 11ª Dimensão é de cristal, de puro cristal, mas de um cristal não fossilizado, que não é
imóvel como o seu.

É um corpo transparente de cristal.

Então, obviamente, eu não vou desenvolver sobre os diferentes corpos em todas as Dimensões, mas um ‘ser
multidimentional’ é um ser que não ficou preso na matriz da 3ª Dimensão Dissociada (3DD), sujeito às ‘leis de

ação/reação’ e ao bem e ao mal, ou seja, o que vocês experimentam nesta realidade.

Mas, quando descobrem os espaços multidimensionais, vocês tomam consciência de que o que são hoje, que é
‘limitado’, e sujeito ao que chamamos de ‘forças gravitacionais ou eletromagnéticas’, é uma falsificação do que vocês

são realmente.

Vocês não são isso.

Vocês são muito mais do que isso.

Mas vocês acreditam que estão identificados a este corpo.

O mundo da 3ª Dimensão Dissociada é um ‘mundo de crenças’ que foi construído, literalmente, há mais de 300.000
anos, neste universo e em outros universos, por forças específicas que eram opostas à Fonte e que se denominam

Deus e Diabo.

Deus não é o Criador, ele é a Ilusão suprema.

O Criador é uma Criadora, e é uma geneticista, e é a Mãe Primordial que vocês chamam de MARIA, IS-IS, ou, ainda,
de Sekhmet ou Inanna junto aos Sumérios.

Isso nada tem a ver com o que lhes fizeram ‘engolir’ nas Escrituras, obviamente.

Deus se quis criador.

Ele criou a Ilusão na qual vocês estão, mas além deste Arconte, além desta dualidade, existe a FONTE Una.

Todos vocês são Filhos da Lei do Um, Filhos da Unidade, da Unidade perdida e que vocês devem, hoje,
reencontrar.



***

Questão: poderia nos falar dos Mestres do Triângulo?

Oh, isso é um pouco complicado.

Há civilizações que são chamadas de ‘civilizações dos Triângulos’.

Vocês sabem, há um antropomorfismo possível, sob forma humana ou animal, ou angélica, até a 18ª Dimensão.

Além da 18ª Dimensão, entra-se nos mundos da geometria pura, desde os tubos de Luz, como, por exemplo, o único
Arcanjo que não é o que se chamaria um ‘pássaro’ ou um ‘veículo que voa’, é o Arcanjo METATRON, que é um tubo

de Luz branca.

Além desta Dimensão, há mundos, entidades de Consciência que estruturam os universos não dissociados, que
estruturam os movimentos nos universos.

Por exemplo, os Quatro Viventes ou Hayoth Ha Kodesh, que são as Rodas nas Rodas, tal como descreveu Ezequiel,
e que correspondem à trama do universo não dissociado.

Em seguida, há as ‘forças Triangulares’ que pertencem à civilização dos Triângulos: são Triângulos de Luz que são
consciências extremamente evoluídas.

Quanto mais se for na evolução dimensional, mais se vai na ‘simplificação’ das formas e funções, mas que se
tornam inclusivas, englobando todas as outras funções das consciências que estão abaixo.

Aí está o que podemos dizer sobre os Triângulos.

Está muito, muito distante de vocês.

O mais importante, hoje, é tomar consciência da sua multidimensionalidade e da Ilusão total, como diziam os
ensinamentos orientais, desta matriz na qual estão e evoluem, e onde eu evolui também durante não muito tempo.

É uma criação ‘falsificada’, onde a Sombra e a Luz predominam, o que não é o caso quando vocês se juntam à sua
morada da Eternidade.

***

Questão: por que a criação desta ilusão pelo Arconte foi autorizada?

Foi autorizada porque era uma experiência Criadora.

Como disseram, aliás, também de vocês: vocês são Criadores.

Mas os criadores têm ‘deveres’.

Aquele que criou uma Dimensão deve criar algo que deve se tornar para superior a ele, no decorrer da sua
evolução.

Os Arcontes e os Dracos (ou seja, aqueles que chamam e eu chamo de «maus rapazes», ou de reptilianos, algumas
classes de reptilianos), serviram-se de uma criação existente, quase como os pássaros, se vocês quiserem, que vão

investir em um ninho, o ‘cuco’, que vai investir no ninho de um outro pássaro.

E aí, havia uma criação que estava em curso, uma criação que tinha sido organizada, na 3ª Dimensão, mas não
dissociada, ou seja, conectada e ligada à FONTE.

Era uma criação onde os esquemas que vocês chamam de Humanos são aqueles que vocês têm hoje sob os seus
olhos, na sua Humanidade.

Mas esta criação não estava cortada da FONTE e era uma criação de geneticistas de Sírius, que criaram, portanto,
uma raça.

E esta raça tinha um grande futuro porque as formas criadas foram investidas pelas Consciências superiores que
vinham por vezes de muito longe e que conduziam experiências de Vida e da própria Consciência.

Naquele momento, chegaram seres que propuseram um acordo, ou seja, disseram que os seres iriam evoluir ainda
mais nos planos dimensionais se os cortassem da FONTE, e se os deixassem simplesmente, no interior dessas

estruturas biológicas, apenas com uma ‘pequena lembrança’ desta Divindade, mas que era preciso talvez cortar da
Divindade.

Então, organizou-se uma série de forças que vocês chamaram de forças gravitacionais e de
forças eletromagnéticas que, sob a influência de algumas embarcações ‘polarizadas magneticamente’, curvaram o

espaço/tempo, e fizeram fechar novamente o espaço/tempo sobre si mesmo, tendo levado à criação da heliosfera e,
portanto, tendo isolado a totalidade deste Sistema Solar das influências das irradiações cósmicas e das irradiações

da FONTE.

Assim, qualquer Consciência que se aproximasse muito perto desta esfera gravitacional era presa, literalmente, pela
encarnação e não tinha mais a possibilidade, qualquer que fosse o seu nível Vibratório, de juntar-se às esferas da

Unidade.

Era uma experiência.



Muitos seres estavam entusiasmados, eu diria, com a ideia de mergulhar nesta Dimensão e de ver o que era estar
cortado da FONTE Una, da Luz.

Depois, os «maus rapazes» criaram um segundo, e depois um terceiro envelope, até quase apagar totalmente
qualquer lembrança da Divindade no ser humano e prenderam, aí, desta vez de maneira um pouco menos agradável,
inúmeras Consciências, porque, além da heliosfera que engloba o conjunto deste Sistema Solar, e como o limite das

forças gravitacionais deste Sistema solar, criaram uma magnetosfera, ou seja, eles prenderam um planeta,
precisamente, que é a Terra, dentro deste Sistema Solar, fazendo de forma a precipitar, dentro do bem e do mal, as

Consciências que eram prisioneiras, agora, da heliosfera.

Em seguida, encontraram um terceiro modo que foi o de criar, mais perto da Terra, a ionosfera, ou seja, uma camada
eletrônica (de elétrons) que chamamos de ‘franja de interferências’, que corta literalmente a alma humana da

Consciência superior.

Portanto, isolaram-nos três vezes nesta densidade.

A cada 50.000 anos, diziam que, neste Sistema Solar, mudariam de ciclo.

E em cada um dos 50.000 anos havia enviados da Luz que vinham, e a cada vez eles se sacrificavam, porque houve
mesmo muito poucos que conseguiram escapar desta densidade.

Então, eu sei que, em algumas tradições, falam-lhes da Realização.

Mas o que é a Realização?

Os únicos que conseguiram escapar da prisão gravitacional foram suficientemente notáveis para deixarem suas
marcas, ou seja, por exemplo, CRISTO (que partiu com o seu corpo), assim como MARIA (que, na Assunção, partiu

com o seu corpo), ou ainda como Enoque, ou Elias (que subiram ao Céu com os seus corpos).

Isso é o que chamamos de Maha Samadhi, ou seja, a capacidade para extrair-se voluntariamente da Consciência,
totalmente, desse veículo comum, e levar este corpo (ou sem o corpo) a outras Dimensões.

É, por exemplo, o que acontece com a incorruptibilidade da carne para alguns Místicos ocidentais que conservaram
um corpo totalmente intacto.

E isso se chama, na tradição oriental, o Maha Samadhi, ou seja, o ‘Grande’ Samadhi.

Então vocês, enquanto Seres Humanos, não estão ainda no Maha Samadhi, mas começam a perceber períodos
de Samadhi, muito mais importantes do que o que era possível anteriormente.

E é nesses episódios de Maha Samadhi, ou de Samadhi comum, que vocês encontram o acesso à sua
multidimensionalidade.

E isso ocorre unicamente pela Vibração.

Vibração da Luz, percebida nas Coroas Radiantes da cabeça e do Coração, para aqueles que conseguiram, agora,
fusionar as duas Coroas Radiantes.

Isso é muito importante.

Eu não sei se respondi à pergunta, porque voltamos sempre a este conceito de Vibração.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos de Dragões Dourados? Qual é a sua função, podemos
invocá-los, se sim, por quê?

Os Dragões Dourados, os Dracos, que vêm na maior parte de certa região da estrela polar, do que vocês chamam de
‘Estrela Polar’ [expressão comumente utilizada para se referir à ‘Polar’ da constelação Ursa Menor -

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela_Polar], são seres redimidos, ou seja, eles faziam parte dos ‘maus rapazes’ mas
tornaram-se ‘bons rapazes’ quando viram que a experiência de privação da Divindade, entre aspas, da Reconexão
com a FONTE, permitia efetivamente crescer, pela compressão, a intensidade da Luz que estava fechada nesse

corpo, mas que era tempo de pôr fim à experiência, o que não era desejado pelos outros ‘maus rapazes’.

Eles se tornaram os Dragões Dourados, porque, na sua Radiação, incorporaram uma série de transubstanciações no
nível Dimensional, ou seja, eles são os Seres (exceto talvez os Arcanjos) que têm a capacidade, nas Dimensões que

percorrem, para ter formas extremamente móveis.

Um corpo de ELOHIM é um corpo de cristal, mesmo ele podendo viajar em outras Dimensões e em outras estruturas,
está limitado pela capacidade Vibratória do silício, que é mais, muito mais Vibrante, com certeza, do que a sua

molécula de carbono.

Do mesmo modo, esses seres, que vocês chamam de ‘Dracos Dourados’ ou ‘de Ouro’ têm, na sua estrutura
molecular, efetivamente, vibrações de ouro monoatômico.

O ouro monoatômico não é o ouro que vocês conhecem neste planeta, que é diatômico, eu os lembro disso.

Aí, o ouro monoatômico apresenta propriedades Vibratórias extremamente amplas e que conferem uma
‘maleabilidade’ da forma.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela_Polar


Vocês não têm necessidade de invocar quem quer que seja, porque, agora que há a possibilidade de estarem
ligados à Tripla Luz Vibral (A FONTE, Espírito Santo e Ultravioleta), vocês podem subir em Vibração, sozinhos.

Vocês devem encontrar a sua Autonomia, a sua Integridade e o seu poder sobre vocês mesmos.

Para isso, vocês devem tornar-se Autônomos, vocês não devem mais remeter o mínimo poder a quem quer que seja
senão a vocês e recuperar, sobretudo, a sua Soberania e a sua Integridade multidimensional.

É nesta condição que, dentro de pouco tempo, esperamos fazer bascular o conjunto desta criação para uma
Dimensão que não está mais separada, ou seja, o que denominam Ascensão e que preferimos chamar de

«Translação Dimensional».

***

Questão: de qual dimensão vêm aqueles que criam os círculos de colheita, e qual mensagem querem nos dar
através das suas criações geométricas?

Então, os traços geométricos foram ‘ondas de formas’ destinadas a despertar a sua Consciência.

São, geralmente, para aqueles autênticos, criados pelas Inteligências provenientes de Arcturus, extremamente
precisos, e cujo objetivo é revelar-lhes a trama multidimensional.

Este ano, eles foram extremamente importantes, porque mostraram o mecanismo celestial, falsificado, e a intervenção
de uma série de forças da Luz, mas também efeitos de certos tipos de irradiações neste Sistema Solar.

O ano que acaba de transcorrer foi o ano em que os círculos de colheita estavam diretamente em relação com as
etapas das Núpcias Celestes (*).

Foi o ano mais importante.

Se tiverem a possibilidade de ver os gráficos que correspondem a este ano que acaba transcorrer, eles anunciam,
quase todos, a Translação Dimensional e os eventos cósmicos aos quais vocês são confrontados, já há vários

meses.

***

Questão: de qual Dimensão vem Shiva?

Aquele que tomou manifestações encarnadas de Shiva é A FONTE.

Agora, quando dizemos a FONTE, o que isso quer dizer?

Todos vocês são Filhos, todos nós somos Filhos da FONTE e da Unidade.

A FONTE é a única Consciência global capaz (isso foi dito, mas é preciso também aceitá-lo Vibratoriamente) de ser
igualmente um átomo de areia e ser a totalidade dos universos e a totalidade das Dimensões.

A FONTE tem a possibilidade de percorrer o conjunto dos universos, o conjunto das Dimensões, e o conjunto das
criações, materializando um corpo próprio da Dimensão.

Assim, a ‘dança de Shiva’ está ligada ao Fogo.

Está, portanto, ligada à FONTE, de maneira preferencial.

Mas se tomarmos agora os princípios gerentes e os princípios criadores, logo a seguir da FONTE, o que há?

Há os elementos Criadores, ou seja, aqueles que chamamos de Hayoth Ha Kodesh.

A FONTE é inicialmente dicotomizada, ela mesma, em uma polaridade feminina.

E há também a FONTE que se espelha em si, que se criou, ela mesma, na pessoa do Arcanjo METATRON.

Não há uma Dimensão específica para Shiva.

Shiva é a totalidade das Dimensões.

Agora, a origem Dimensional, ainda uma vez, não significa que vocês estejam restritos a esta Dimensão, dado que
têm a capacidade para utilizar todas as outras Dimensões.

Simplesmente, há um nível estabilizado onde evoluem de maneira natural, sem transformação de forma, e sem
mudança Vibratória.

***



Questão: quando iremos abandonar tudo o que é portátil e eletrônico?

Isso assinala, se vocês quiserem, uma evolução.

Como sabem (e como já lhes disse há não muito tempo, mas creio que isso ainda não foi divulgado), nós adaptamos,
nós, a Assembleia dos 24 Anciãos, assim como o Conclave Arcangélico e a Divina MARIA, e as Forças

Intergalácticas, da melhor forma possível, as Efusões e as Radiações de Energia que chegam à Terra para vocês,
para fazer com que o máximo de Seres Humanos sejam revelados a si próprios, o que vai permitir viver um processo

de Translação Dimensional muito mais agradável.

Mas nós não fazemos omeletes sem quebrar os ovos, não é?, vocês conhecem a expressão.

O que isso quer dizer?

Que todo Ser Humano é livre.

Há seres Humanos que estão muito bem nesta 3ª Dimensão, é preciso aceitar que não têm a mínima vontade de ir
para outro lugar, que não têm a mínima vontade de encontrar outra coisa.

Mas há, aí, realmente um problema: é que esta Dimensão vai desaparecer, totalmente.

Então, o que irão fazer aqueles que não querem se juntar à sua multidimensionalidade?

Não se deve bani-los ou puni-los, deve-se respeitá-los, ainda mais do que vocês, porque eles aceitam refazer, eu
diria, um caminho de separação.

Sim, mas a FONTE decretou que não haveria mais separação da FONTE, ou seja, eles deverão fazer 'ciclos’ em uma
Humanidade Unificada.

É preciso não esquecer, tampouco, que a Terra, também, encontra a sua multidimensionalidade, dado que vocês
não são as únicas Consciências que foram confinadas.

Os planetas, também, foram fechados no interior deste isolamento, e, portanto, viveram, constrangidos e forçados,
nas Dimensões que não eram as suas.

Isso vocês compreendem.

Portanto, a Consciência que muda hoje, isso não vai ser feito, assim, em um Ser Humano, aqui e ali.

É o conjunto do sistema que muda e, para que esse sistema mude, devem ser mudados todos os sistemas que foram
criados para subjugá-los.

Então, o que os subjugaram à Ilusão?

Bem, é extremamente simples.

São as crenças que foram colocadas em meio à Humanidade.

Quais são as crenças que foram colocadas em meio à Humanidade e que funcionam hoje como funcionavam há
milhares de anos e em todos os ciclos?

É a de entregar o seu poder pessoal a outra pessoa.

Quer essa outra pessoa seja um pai, um curador, um padre, um rabino ou qualquer autoridade exterior a você.

Vocês não têm necessidade de ninguém para conectar com a FONTE, sobretudo agora.

Isso é o que quiseram fazê-los crer: que eram pecadores.

Mas vocês jamais foram pecadores.

Se houver um pecador na história, é aquele que os tratou como pecadores, ou seja, o Arconte que chamam de Deus
e que por vezes se chama Diabo, é a mesma entidade.

Perguntem-se por que (e isso, eu já disse), quando vocês oram a Deus, o Diabo está sempre aí?

E por que aqueles que se comportam mal jamais são incomodados pelo Diabo?

Há, realmente, algo que ‘não é normal’ aí.

Vocês têm, por todos os lugares, o exemplo de ‘maus rapazes’ que fazem maldades.

E depois, vocês dizem: «é kármico, eles vão pagar em outra vida».

Mas eu vou lhes dizer, eles jamais irão pagar, porque o karma, também, é uma ilusão.

Vocês são a reação do seu passado: mas isso também é uma crença.

E quando vocês descobrem a sua multidimensionalidade, a crença no karma se esvai, porque vocês penetram no
Ser, ou seja, na totalidade da sua Presença a si mesmo.

E nisso, nada tem tomada: nem o passado, nem o futuro.

Então, quando será isso?



Bem, isso será em função do que acontece, atualmente, na Terra.

Mas compreendam bem que, se nós nos manifestássemos na sua Dimensão, esta Dimensão não iria mais existir, em
seguida.

Ela seria volatizada.

Nós alteramos grandemente as condições dos três envelopes que os isolavam.

A magnetosfera tem uma brecha monumental entre o Sol e vocês.

A heliosfera, que isolava o sistema, está completamente retalhada.

E a ionosfera.

Vocês têm a ilustração pelas auroras boreais absolutamente inacreditáveis e pelos céus peculiares que se
manifestam a vocês desde o início deste ano.

Portanto, se nós nos aproximarmos desse sistema instável, nós criamos condições não muito agradáveis para
aqueles que não estão prontos.

Assim, nós preferimos esperar que o máximo de Seres Humanos viva esta ‘alquimia’ de transubstanciação, ou seja,
a Translação Dimensional da 3ª Dimensão para esta outra Dimensão que lhes está prometida.

Nós podemos também, sem nos manifestarmos de maneira Dimensional a vocês, criar ‘campos de força’ específicos,
e em particular pelo Sol, de maneira a parar toda eletricidade ou eletrônica neste planeta.

É muito fácil para nós.

Mas nós preferimos deixar seguir o seu curso humano, com a influência da Luz, entre todos aqueles que se
despertaram a esta Dimensão desde o início do ano.

Vocês são dezenas de milhões, na superfície deste planeta, a viver a Coroa da cabeça e a Coroa do Coração.

Quer dizer, a viver esta ‘transmutação’.

E são vocês, como disse MIGUEL, progressivamente e à medida que elevarem a Vibração, que farão bascular o
sistema.

E vocês irão fazê-lo bascular da maneira, se possível, mais harmoniosa.

É o que esperamos.

***

Questão: chamando por Deus, significa que chamamos a FONTE?

Não.

Vocês chamam o Diabo.

É assim simples.

É preciso compreender que os Arcontes amarraram tanto o seu plano, que vocês foram persuadidos de terem sido
criados por Deus.

Mas vocês não foram criados por Deus, vocês foram criados por uma Criadora, nesta entidade biológica que habitam,
e é por isso que MARIA reivindica o status de Rainha dos Céus e da Terra e da maternidade de todos os Seres

Humanos sobre o planeta, neste corpo biológico.

Mas, Deus/Diabo é o jogo dos Arcontes, para mantê-los sob a falsificação e a ilusão da dualidade, à qual todos nós
aderimos, quando estivemos encarnados.

Mas existem mundos que não funcionam completamente como vocês funcionam aqui.

Na 5ª Dimensão, as sombras não existem.

Nada é opaco.

Tudo é transparente, mas em todos os sentidos do termo enquanto que, neste mundo, obviamente, tudo é opaco.

Especialmente no que se refere a Deus.

Olhem os textos: jamais a palavra Deus aparece no Antigo Testamento.

A palavra que aparece, desde o início, é ELOHIM.

ELOHIM ou ELOHA nada tem a ver com Deus ou Yahvé.

Tudo isso é uma paródia.

Vocês chamam sistematicamente o ‘princípio de dualidade’ e reforçam o ‘princípio de dualidade’.



Hoje, muitos seres humanos no planeta vão além das crenças.

Todos vocês são habitados pelas crenças, quaisquer que sejam, sem exceção.

O Ser Humano é um ‘ser de crenças’ que crê na própria existência disso.

Mas existem mundos onde a crença não tem mais lugar de ser, porque a crença se esvai diante da Consciência.

Nesses universos, cada vez mais seres humanos (que viajam até o Sol, em veículo de Estado de Ser ou corpo de
Estado de Ser) chegam a viver em consciência o que é Deus, o que é Diabo e o que é a FONTE.

E não há qualquer possibilidade de confundir Deus /Diabo e a FONTE.

São dois princípios profundamente diferentes.

A FONTE é Liberdade.

A FONTE é Eternidade.

Ela é Amor ilimitado.

O que vocês chamam de Diabo ou Deus, são nomes criados pelos povos, em dados momentos, sob a influência
efetivamente daqueles que se diziam chamar-se Deus, mas que não eram Deus.

O nome do seu Criador é ELOHA.

É a Criadora.

É MARIA.

Agora, o nome do que vocês são é Filhos da FONTE, Filhos da Unidade e Filhos da Lei do Um, que eram os nomes
utilizados no tempo da Atlântida e, bem antes, na Lemúria.

Agora, vocês são livres para acreditar no que quiserem.

Mas, entretanto, se rezarem ao que denominam Deus, irão rezar, do mesmo modo, ao Diabo, ou seja, vocês apelam à
dualidade.

A Unidade está além dessas contingências.

Então, dito isso, isso pode lhes parecer bizarro, certamente, e eu o concebo completamente.

Mas, enquanto vocês não tiverem acessado esta Unidade, vocês não podem aceitar perder as suas crenças.

Vocês bem que dirão «eu não quero crer nisso» (ou crer no que eu digo, o que dá no mesmo), vocês podem apenas
‘fazer a experiência’.

Enquanto estiverem submissos à menor crença, vocês não serão livres.

Mas, para acessar a multidimensionalidade é preciso voltar a serem Seres livres.

Totalmente livres.

Livres de toda dominação.

O que não quer dizer tudo abandonar, certamente, mas ter um olhar da Consciência liberada de todos os
apegos (mas, isso não é novo, existe em todos os ensinamentos Místicos, não é?).

A única diferença é que, hoje, quando vocês descobrem a multidimensionalidade pela Vibração da Consciência,
vocês são obrigados a tomar Consciência de que estão aqui, em uma matriz, e de que esta matriz está se

desagregando.

Então, caros amigos, eu espero não ter dado crenças a mais, mas, sobretudo, crenças a menos.

Principalmente, não é preciso crer, como dizia BUDA, no que lhes dizem.

Mas façam a experiência.

E, hoje, vocês vivem uma etapa extraordinária desta Humanidade.

Jamais a humanidade esteve tão próxima da Revelação do que significa uma Ilusão nesta Dimensão.

Este trabalho acontece em milhões de Seres Humanos, dezenas de milhões que descobrem a Unidade e sua
multidimensionalidade.

Não há mistério aí.

Não há mérito.

Há, simplesmente, como disse o Arcanjo ANAEL, muito longamente no início deste ano, o abandono à Luz e
o abandono à Unidade (**).

O abandono é certamente a coisa mais importante para encontrar a mestria e a Unidade.



Então, meditem sobre isso, se quiserem.

Eu lhes peço não para acreditarem em mim, mas para viverem a elevação Vibratória, porque a solução está
na subida Vibratória, não está na sua cabeça.

Está unicamente no Coração, despertado pela Coroa Radiante da Luz.

Aí está, caros amigos, eu lhes transmito todas as saudações de todos os ‘Croûtons’ e nós lhes dizemos até muito em
breve.

Passem bem.

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

ACESSO À PRIMEIRA PARTE:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-novo-estado-de-cons...

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

(*) – ARCANJO MIGUEL e os ‘CROP CIRCLES’:

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-e-os-crop

http://www.portaldosanjos.net/2013/05/arcanjo-miguel-e-os-crop-circles-2009.html

*

(**) - **SAINDO DA ILUSÃO 6** - ARCANJO ANAEL (11.05.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-6-1a-parte

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html

*** 

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://autresdimensions.info/article0a38.html

03 de dezembro de 2009

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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Questão: a matemática é uma expressão pura da Fonte ou foi também falsificada?
Bem Amado, o que é onda, forma, Vibração, cor, corresponde, evidentemente, à Fonte.

A falsificação não se encontra nos números.
A falsificação encontra-se em certo número de forças eletro-gravitacionais que induzem a um funcionamento

separado da Luz.
E inúmeros elementos matemáticos, obviamente, além do seu mundo dissociado, têm em conta uma série de

fatores que vocês não conhecem, em meio a esta Ilusão, em particular, o que chamam de forças gravitacionais,
de eletromagnetismo, simplesmente não existem.

Elas são substituídas por um princípio de atração que não está ligado a qualquer carga elétrica ou magnética,
mas, bem mais, a um conjunto de Vibrações referentes a partículas que vocês não conhecem em sua

Dimensão.
A falsificação é, antes de tudo, um sistema de crenças que os têm induzido a funcionar em uma forma contrária

da vida, marcada por estados específicos, em relação com atrações e repulsões que nada têm a ver com o
que acontece nos mundos da Fonte e nos mundos Unificados.

Assim, os números, as formas e cores, as Vibrações, são de uma gama reduzida, em sua Dimensão.
Mas, mesmo nesta gama reduzida, existe assim mesmo a matriz necessária que existe no nível da Fonte.

Jamais aqueles que falsificaram o espaço/tempo que vocês conhecem puderam cortar de maneira definitiva,
mesmo tendo tentado, a sua ligação, mesmo estreita, ao que vocês são.

Eles ainda não compreenderam que a Vida não pode ser manifestada sem a concordância da Consciência,
sem o acordo de uma qualidade específica da Consciência.

Então, obviamente, nesse mundo existem criações específicas, desprovidas de Consciência e de Alma, que
têm, no entanto, forma humana, mas que não são habitadas por Consciências de Luz.

São os portais orgânicos que não têm qualquer ligação com a Consciência.
Esses portais orgânicos são baseados sobre modos do que vocês chamam de predadores, cuja única função

é a predação e onde toda inteligência foi colocada a serviço da predação.
A um dado momento, vocês irão compreender e ver, por vocês mesmos, pelos sentidos e pela Vibração, que

alguns Seres que têm uma aparência humana não são mesmo dotados de Consciência.
Esses portais orgânicos, puramente biológicos, sem apoio de Consciência, representam um número

significativo do que denominam Seres Humanos nesta densidade.
Vocês não têm que se preocupar com isso porque a predação é perfeitamente eficaz em uma escala que eu
qualificaria de global, mas totalmente ineficaz frente à Luz e frente a um portal de Consciência desprovido de

um portal orgânico, ou seja, um ser realmente constituído de Luz.
Vocês não têm, excessivamente, que se preocupar com isso, mas isso fará parte, também, de alguns
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desvendamentos.
Vocês irão se aperceber de que algumas formas de Vida não são, contrariamente ao que lhes quiseram fazer

crer, dotadas de Consciência, mas simplesmente dotadas de comportamentos ligados à predação.

***

Questão: seguir um tratamento médico é um obstáculo ao acolhimento da Luz?
Bem Amada, não existe qualquer obstáculo, de qualquer tipo, que possa impedir o Ser Humano de se

reconectar com o que ele é.
Os únicos obstáculos são, antes de tudo, suas próprias crenças e seus próprios medos.

Obviamente, certo número de elementos que tentaram implantar na humanidade, baseia-se no ‘sistema de
controle humano’, ou seja, no medo e a manutenção do medo.

Vários venenos foram introduzidos em suas Consciências biológicas.
Entretanto, a sua Consciência pura não foi alterada por isso.

A Luz que é vertida sobre vocês, a Radiação Ultravioleta, a Radiação do Espírito Santo, a Radiação da Fonte,
tem efeitos cumulativos nas suas células, tornando, literalmente, as suas células radioativas.

Ou seja, emissoras de Luz.
Há uma real transformação biológica.

Alguns obstáculos foram colocados no seu caminho, na liberação do seu DNA e do seu patrimônio.
Esses obstáculos foram suprimidos, há alguns meses.

Não voltarei nisso.
Hoje, vocês têm toda liberdade.

Os únicos obstáculos, lembrem-se, podem apenas ser as suas crenças e os seus preconceitos.
Entretanto, e ainda hoje, alguns Seres podem estar bloqueados, de maneira temporária, pela expansão da Luz
neles, devido ao fato, em particular, do acometimento de algumas Lâmpadas, de alguns centros energéticos

específicos que regulam a entrada, justamente, das energias no corpo.
Então, sim, no momento, algumas doenças podem ser obstáculos ainda transitórios ao estabelecimento da

Luz, em algumas pessoas, ao estabelecimento de maneira mais duradoura.
Mas a fulgurância da Unidade irá tocá-los, de todo modo.

Vocês não tenham qualquer preocupação com relação a isso.

***

Questão: como desenvolver uma relação mais constante com o Anjo Guardião?
Há, Bem Amada, duas respostas complementares: a primeira é, obviamente, o que eu chamaria de nível

Vibratório.
Mas lembre-se de que existem casos específicos, em particular, nas situações de urgência onde o Anjo

Guardião pode intervir na sua dimensão.
Isto é raro.

A primeira condição é, obviamente, portanto, a capacidade da sua Consciência para vibrar em oitavas
diferentes das oitavas do limite que existe nesta dimensão dissociada.

A segunda condição é o estabelecimento de uma ponte de Luz que deve se construir, que está diretamente
ligada ao que é denominado, na tradição oriental, a tradução mais de acordo seria: Cordão Celeste.

Esse Cordão de Luz é chamado de Antakarana.
Ele se constrói e estabelece um ponto de Luz entre você mesmo e o seu corpo espiritual que permaneceu no

Sol.
Esta construção do Antakarana se acompanha de certo número de sintomas extremamente precisos e, em

particular, do aparecimento do que é chamado de Canto da alma ou Nada.
Esse Canto da alma não é uniforme.

Ele é multiforme.
Existe certo número de variedades e de elevações.

Assim, o reencontro com o Anjo Guardião pôde se fazer, para alguns Seres, de maneira efêmera e de maneira
mais ou menos consciente, durante a Radiância do Arcanjo Jofiel.

Hoje, a elevação Vibratória deve ser destinada, sobretudo, a fazer-lhes tomar contato com a sua realidade
multidimensional.

Nesta realidade multidimensional, no Estado de Ser manifestado neste corpo, aqui mesmo, ou no Estado de
Ser manifestado no Sol, em outras dimensões, cada caminho é diferente, cada reencontro é diferente.

Alguns são levados a reencontrar formas de vida específicas, outros não estariam prontos para viver tais
contatos e tais reencontros.

Assim, o que lhes chega está exatamente em relação com o seu nível Vibratório e com a constituição do seu
Cordão Celeste.



Não há que forçar.
O mais importante é viver a própria Vibração.

A partir do momento em que você permanecer centrado no que foi descrito por Sri Aurobindo, a partir do
momento em que permanecer centrado no Coração, como descreveu Mestre RAM, você tem a capacidade

para se estabelecer na Vibração.
O resto não é supérfluo, mas virá a seu tempo, se for necessário.

Nada mais é necessário senão a Vibração da Luz.

***

Questão: como conhecer aqueles que me acompanham em outros planos?
Bem Amado, eu não tenho qualquer razão de lhe dar esta informação, porque ela pertence a você.

O que traria nomear tal Anjo, ou tal outro Anjo, ou tal outra Entidade de Luz?
A reconexão da energia não é suficiente através da Consciência que foi insuflada no nível do Coração?

Hoje, muitos Corações se abrem.
Os Corações se abrem e, por vezes, os seres bem intencionados que vigiam vocês, qualquer que seja seu

status, vêm, de algum modo, dar uma ajuda de Luz para acelerar o processo.
Não há que focalizar esses seres.

Muito numerosos seres estão presentes entre vocês, desde já, e se aproximam da sua dimensão.
Todas as forças da Confederação Intergaláctica, todas as forças ligadas aos Anjos do Senhor, e uma multidão

de entidades de Luz, estão presentes, vigiam e assistem, assistem e estão prontos.
Compete-lhes, simplesmente, viver esta fulgurância e aceitar as manifestações, sabendo que o que vocês

vivem irá ocorrer, para uns e outros, a seu ritmo.
Mas, tenham em mente que o mais importante é a Vibração do seu Coração e não para dizer Pierre, Paul ou

Jacques, mas, sim, a sua Vibração interior.
A única Chave está nesse nível.

Entretanto, compreendam bem que as formas de Vida, nas moradas da Unidade, são extremamente variadas.
As formas de Consciência, também.

O que tem, para vocês, certo sentido de estética, poderia parecer, a outras Consciências, uma banalidade
aflitiva.

Então, a fim de evitar todo trauma, eu diria, do choque de civilizações, é importante permanecerem centrados
na Luz que é comum a todos os reinos e a todas as Dimensões, nas moradas da Unidade.

Há também aí, nesse nível, um aprendizado.
Qualquer um que foi privado da luz durante muito tempo não pode ser levado assim, de um só golpe, à plena

luz do dia.
Tornar-se-ia cego.

Do mesmo modo, para os povos que moram e residem nas múltiplas moradas da Unidade e da Fonte, há um
aprendizado a respeitar.

Este aprendizado se faz a um ritmo que lhes é próprio.
E esse ritmo é guiado pela sua capacidade Vibratória, e nada mais.

As crenças, assim, não são um obstáculo.
As crenças são um obstáculo de vocês, com relação a vocês mesmos, quaisquer que elas sejam.

Obviamente, se vocês imaginam ver um Anjo Guardião sob tal forma, isso faz parte de uma crença, porque
vocês não o viram sob esta forma.

E retenham também que as formas não são congeladas nas multidimensões e nos multiversos.
Somente na sua Dimensão dissociada que a forma congelada é a regra e que a opacidade é a regra.

Em todas as outras Dimensões da Unidade há transparência e a possibilidade de modificar as formas que ela
concebe.

Mas isso sobrecarregaria suas cabeças.
Contentem-se, ainda uma vez, de vibrar no Fogo do Amor e no Fogo do Coração.

***

Questão: poderia nos falar de Uriel e da reversão?
Isso pertence ao próprio, ao Arcanjo Uriel.

O Arcanjo Uriel é o Anjo da Presença.
É aquele que intervém no impulso de uma Dimensão e no final de uma Dimensão.

Assim como as Chaves Metatrônicas, o Arcanjo Uriel instala em vocês o instante presente, o que é chamado
de Presença do Ser e de Ser na Presença (disso que foi emitido um protocolo com o mesmo nome).

É ele que permite este alinhamento no seu Coração, fora do seu espaço/tempo e, no entanto, manifestando-se



no seu espaço/tempo, para dar-lhes a certeza da sua Ligação e da sua Vibrância.
Ele é o Mensageiro da Pomba.

Ele é o Anjo da Presença e o Anjo da reversão, efetivamente.
Quem diz reversão, diz parada de movimento.

A parada do movimento se firma e se encontra em meio à Presença e nem meio ao Ser.
Uriel intervém em todos os processos de reversão.

E a reversão é múltipla: refere-se à reversão do sentido dos valores, do exterior para o interior.
Refere-se à reversão do planeta: da Extraterra à Intraterra.

Refere-se à reversão para a Luz, enfim, eterna e não mais alternante.
Tudo isso faz parte do trabalho de Uriel, através do anúncio da sua Presença, da sua Vibração.

Coisa que vocês experimentam agora, e que irão experimentar cada vez mais frequentemente, assim como
disse Sri Aurobindo: «a partir do momento em que a aurora do último dia for levantada».

***

Questão: o sofrimento faz parte do aprendizado da Luz e, se não, como evitá-lo?
O sofrimento absolutamente não faz parte do aprendizado da Luz.

O sofrimento faz parte do aprendizado da Sombra da Luz, nesta dimensão.
O sofrimento é um meio, quando atinge certa extensão, de desencadear o fenômeno do abandono à Luz.

Mas está longe de ser a regra.
O sofrimento participa da Ilusão.

Participa de uma gravidade, de uma contração e de uma Sombra e de uma densidade que não pode existir no
mundo da Luz Unificada.

O sofrimento foi utilizado para constranger o ser humano, em muitos pontos e em muitas funções: sofrimento
do corpo, psicológico, de estar separado da Fonte.

Em última análise, o único sofrimento autêntico é aquele que os priva da sua Dimensão de Eternidade.
Então, sim, o retorno da sua Dimensão de Eternidade e de Estado de Ser assinala o final do sofrimento, de

todos os sofrimentos.
Mas, ainda uma vez, aquele que tem muito sofrimento não pode, de um dia para o outro, abandonar os seus
sofrimentos e as suas crenças, porque a Vibração da Luz deve se estabelecer no interior desta alma e no

interior desse corpo.
Entretanto, a Luz é um bálsamo sobre o sofrimento.

A Luz não é um fator de superação do sofrimento, nem o sofrimento um fator para chegar à Luz.
O objetivo do sofrimento faz parte desta dualidade e desta Ilusão.

Nos domínios Unificados, qualquer que seja a dimensão, não pode existir o mínimo sofrimento, porque a Fonte
é Alegria, a Fonte é felicidade e a Fonte não pode tolerar o menor sofrimento.

***

Questão: há um risco ao olhar o Sol nos olhos e ali ver formas, cores?
A resposta é diferente de acordo com cada Consciência.

Alguns Seres, hoje, sentem esta atração pelo Sol, porque bem sentem que a solução está no Sol.
Alguns Seres não podem olhar o Sol, sabendo que a solução está no Interior.

Vocês devem respeitar o que lhes diz a sua fisiologia.
Se vocês ficarem ofuscados depois de olharem o Sol, é preferível não recomeçar.

Alguns Seres, hoje, têm a capacidade para fixar o Sol de maneira infinita e para ali perceber modificações de
forma e de cor.

Tudo depende do seu grau de transformação no nível das suas células óticas.
Portanto, cada resposta é diferente.

***

Questão: o novo astro que vemos no Céu, e que brilha de forma particular, é uma embarcação?
Bem Amada, a Terra é uma Embarcação espacial.

Vocês são, vocês mesmos, uma Embarcação espacial, na sua Eternidade.
Não há limite.

Tudo é Embarcação.
Embarcação significa transporte.

Então, obviamente, as estrelas do seu Céu não têm mais as mesmas características e não somente uma



estrela.
Isso corresponde ao afluxo crescente da Luz vindo do Sol Central da Galáxia no seu Sistema Solar.

As cores mudam.
O Céu muda.

As estrelas, os planetas, mudam, também.
E o que você descreve, Bem Amada, não é uma estrela, mas é um planeta do seu Sistema Solar.

***

Questão: acalmar o psiquismo pode igualmente acalmar os elementos exteriores, as tempestades?
Bem Amada, ao contrário.

Isso irá acelerar a sua liberação da Ilusão.
Assim, portanto, progressivamente e à medida que a Luz crescer em você, os eventos exteriores serão cada

vez mais fortes.
Eles correspondem também, para este planeta, à sua própria liberação.

***

Questão: com todas essas modificações do Céu, como se situa hoje a astrologia?
É preciso aceitar que vocês são bem mais do que os astros desse Sistema Solar, e do que os astros vindos

do universo fizeram de vocês.
Vocês são Seres chamados de Sementes de estrela.

Vocês são ilimitados.
Sozinhos, vocês são limitados e condicionados, uma parte de vocês que participou desta Ilusão.

Assim, portanto, vocês devem se liberar de todas as crenças e de todas as Vibrações que não são a Vibração
da Luz original e autêntica.

Vocês estão sujeitos às influências astrais e astrológicas o tanto que a aceitarem.
Vocês devem, nesse nível, também, reencontrar a sua soberania e a sua liberdade.

Vocês devem voltar a ser seres liberados e soberanos.
A soberania consiste em aceitar unicamente a vibração da Fonte e não se deixar influenciar, ou dominar, ou

controlar, por qualquer autoridade exterior a vocês.
Isso faz parte do que vocês estão vivendo.

Entretanto, certo número de alinhamentos específicos, como sabem, vão existir nos próximos meses e anos,
nesse Sistema Solar.

Eles irão assinalar a destruição total dos envelopes chamados de protetores, mas que os isolavam da sua
dimensão mais luminosa, portanto, hoje, do Sol.

***

Questão: meus dons, meus talentos, vão aparecer no momento da integração do corpo de Estado de
Ser?

Bem amado, não me compete definir.
O que você chama, de início, de dons e de talentos?

O único dom e o único talento que sempre existiram é o de ser Eterno e o de ser Ser de Luz.
Sem exceção.

É preciso bem admitir que, penetrando nas moradas da Eternidade e na sua dimensão de Estado de Ser, tudo
o que vocês denominam talentos, dons ou potenciais, não tem mais razão de ser.

A partir desse momento em que você se torna perfeito, como o Pai e como a Fonte o é, a partir daquele
momento, você tem todos os dons, todos os talentos, todos os potenciais, porque esta dimensão não existe

mais, simplesmente.

***

Questão: o Anjo Guardião seria de fato uma parte da nossa Alma?
Isso é uma crença que não tem qualquer sentido.

Estritamente nenhum.
O que você denomina Anjos, Arcanjos, Hierarquias (eu falo das Hierarquias Angélicas e não do que chamam de

Hierarquia dos Mestres), essas Hierarquias aí, são bem reais.
Elas subsistem, independentemente da sua Consciência.

Obviamente, no nível da ultratemporalidade, não é impossível que alguns de vocês se revelem ser Anjos, em



Verdade.
Mas algumas almas humanas são bem mais do que Anjos, na sua dimensão de Estado de Ser e de Eternidade.

Existe certo número de seres humanos que passaram pelas portas da encarnação e que deixaram suas
marcas, pela sua passagem, e em todas as tradições (orientais, como ocidentais, ou ainda como extremo

orientais) e que foram almas que tomaram um corpo físico, mas que vieram bem além dos Anjos, bem além
dos mundos que estão no limite do antropomorfismo.

***

Questão: por que a morte na cruz para ser uma boa alma?
Bem Amado, a morte na cruz, no plano simbólico, reconta uma história.

Esta história é aquela da crucificação e, portanto, da liberação do tempo da Ilusão.
É um caminho iniciático.

Esta forma de cruz e esta crucificação são profundamente diferentes conforme os seres.
Não há, propriamente falando, crucificação real, exceto, talvez, em outros tempos.

Entretanto, hoje, vocês passam, todos vocês, na escala coletiva, por esta cruz.
Mas esta cruz não é um sofrimento: ela é Ressurreição ou morte.
Ela é de acordo com o que você decide e com o que você crê.
Com relação à noção de boa alma, não existe boa ou má Alma.

Isso é um julgamento de valor correspondente à dualidade.
A alma e o Espírito são conscientes e perfeitos de toda a Eternidade.

Somente este corpo perecível, e a Ilusão à qual vocês participam, não são perfeitos.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Caros irmãos e irmãs da Humanidade Terrestre. Bem amados filhos e Mestres da Luz, eu me apresento a vocês.

Fui, no curso de diferentes encarnações que tomei na mesma densidade que vocês, aquele que foi Sri Aurobindo e
fui também, bem antes, no tempo da encarnação de meu bem amado Mestre da Luz Cristo, aquele que foi chamado
São João.

Eu sou aquele que recebeu, palavra por palavra, o Apocalipse, da própria boca de meu Mestre bem amado.

Hoje, e na Dimensão onde me estabeleci, participo da Assembléia dos Nobres 24 Anciões.

Bem amados irmãos e irmãs, vocês estão, em sua encarnação, num momento charneira de sua história pessoal. Esse
momento charneira corresponde ao final da véspera e ao levantar da aurora do último dia.

Esse levantar desse último dia é um momento importante, porque assinala, em sua humanidade, de maneira coletiva
e individual, o retorno em seu Templo Interior da Luz e da Vibração do grande Mestre.

Toda a humanidade é chamada a responder ao impulso da Luz, a responder ao impulso da Unidade e da Verdade.

Assim como Mestre Omram Miguel lhes disse, o importante, neste período e nesse dia que se abre a vocês, é tomar
sua Consciência para a Interioridade, para a Vibração.

Nesse último dia, o que lhes foi escondido lhes será revelado, totalmente, pelo desvendamento da Luz e pela
Inteligência da Luz.

Vocês estão nesses momentos sagrados que o Mestre me ditou. Vocês estão no instante e na época da Revelação
de sua Unidade e de sua Eternidade.

Vocês estão na hora em que devem colocar em prática o que eu chamaria Yoga da Luz e Yoga da Verdade.

Yoga da Verdade é uma atitude interior em que devem ser guiados pelo sentido do Serviço, pelo sentido da Luz, em
vocês, e não mais pelo sentido de sua pessoa. Isso necessita, de vocês, o desaparecimento total de toda mentira, a
vocês mesmos e aos outros.

É o momento em que cruzam as portas da integridade e da honestidade. É o momento, também, em que o olhar
interior da Consciência volta-se para este interior, para fazer-lhes descobrir, se já não o fez, a Alegria, os espaços
onde não existe qualquer interrogação, qualquer apreensão, mas somente um estado de Ser, sublimado, reconectado
à Luz, à Verdade, à Beleza.

Na passagem, eu os agradeço, a vocês todos desta humanidade que acolheram e permitiram a aproximação da Luz
supramental, da Luz da Verdade, em suas estruturas e em sua Dimensão. 

Yoga de Luz porque a Luz é Verdade e Vibração. Esta Luz que tinha sido retirada e que reencontrarão na Presença,
em seu Templo Interior alinhado com a Vibração da Luz, Vibração da Coroa, Vibração da Coroa Radiante do Coração,
Fogo do Amor.

Hoje, dentro de alguns dias, levanta-se a aurora do último dia. Congratulem-se.

É o início e não o fim. É o início de uma era marcada pela liberdade da Consciência, pela ligação à Unidade, à Fonte,
à fraternidade.

Dentro de poucos dias vocês cruzarão um novo espaço e um novo portal. Entrarão diretamente na aurora do último
dia, encorajados nisso pelo Conclave Arcangélico e o Arcanjo Miguel, que lhes dará os elementos para penetrar,
diretamente, na Luz e na Verdade.

A hora é da Revelação da Luz. Os jogos da Sombra e da Luz não têm mais curso, se vocês aceitam voltar seu olhar
para o interior e fazer cessar todas as projeções exteriores de sua Consciência.

Isso demanda uma fluidez, isso demanda uma grandeza, antes de tudo, uma humildade e uma simplicidade.
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Juntar-se à dimensão da Eternidade lhes é aberto. O Mestre da Luz, Cristo, virá chamá-los a estabelecer seu reino, a
estabelecer a Luz, a fazer cair todas as máscaras que os tinham até o presente fechado e limitado.

A aurora de um novo dia é também uma nova Luz. Esta, alguns de vocês já a percebem, olhando o céu ou olhando no
interior de si mesmos.

O que eu vi, há meio século, chega agora. O que vi em outros lugares, chega agora, de maneira tangível, de maneira
Vibratória.

Então, preparem sua casa, preparem seu Templo Interior para acolher.

Esta apresentação é feita de Unidade, de simplicidade e de inteligência, a inteligência de ser você mesmo e de não
procurar desempenhar um papel, não procurar dominar outro além de você mesmo.

Vocês são encorajados (e este impulso será perceptível) a abandonarem sua cabeça a seu Coração e a viver o Fogo:
o Fogo da aurora do último dia e o Fogo da Revelação. 

Vocês não têm nada a temer, alinhados em seu ser interior, alinhados na Presença, tal como a sentem, agora, em
relação com a densidade Vibratória do Arcanjo Uriel.

Esta Luz, alguns vivem, desde vários meses, desde várias semanas, as premissas e as manifestações.

A Luz é alegria, a Luz é liberdade. 

Nesta Luz, o medo se dissolve. Nada do exterior pode atingí-los porque penetram o santuário de sua Eternidade.

Vocês são convidados a fazer o que viveram, em sua Consciência, através dos Casamentos Celestiais, a atualizar
agora, isso, na Terra.

Vocês não devem temer nada. Devem estabelecer-se na alegria, na leveza e no Estado de Ser.

Abandonem-se à Vibração da Luz e perceberão a integridade, o Amor e a Verdade.

Vocês não podem ser abusados pela Luz. Não podem ser enganados pela Luz.

Hoje, chega nesse mundo algo que muitos de vocês esqueceram: o retorno a seu estado Unificado e não mais
fragmentado, o retorno a seu estado original de Seres criados livres pela Fonte e não mais sujeitos a contingências
da densidade, da ilusão, da ação/reação.

Cada ser humano, sem exceção, meus caros irmãos e irmãs, tem a capacidade de acolher em si, em Verdade e em
Unidade, a Luz do Mestre da Luz, a fim de se tornar, a si mesmo, a Luz.

Vocês tocam agora o dedo da Consciência e o olho do Espírito, a realidade do porque tiveram tanto esperado, tanto
temido ou, em todo caso, pelo que estava à espera, pelo que vocês encarnaram, agora, e não em outro momento.

Na Luz, o que quer que lhe seja dado a ver a seu olhar, nada, absolutamente nada, poderá atingi-los e penetrá-los,
se deixarem todo lugar para a Luz, para se estabelecer em vocês.

Esta Luz vai fazer sentir e ressentir seus efeitos de maneira cada vez mais intensa, com uma certa forma, ao mesmo
tempo, de densidade e de leveza.

Ela é a nada similar, porque ela lhes concerne. A partir do momento em que seu olhar da Consciência se volta para
este Interior, é a possibilidade de viver a Presença da Unidade. 

É crescendo nesse momento de Unidade reencontrada que permanecerão em sua Vibração, mesmo quando seu
olhar se volte para o exterior.

Pensem que toda a força e toda a Consciência lhes é insuflada. Quaisquer que sejam as eventuais dificuldades que
possam se manifestar a vocês, em suas vidas pessoais e coletivas, elas nada são diante da potência e Inteligência da
Luz, da Unidade.

Nesta Luz, encontra-se a força. Nesta Luz, encontra-se a paz. Nesta Luz, encontra-se a Verdade. Ela é seu salvo-
conduto.

As premissas da Luz, nesta última aurora do último dia, são, para vocês, o meio de realizar o aprendizado de sua
nova Consciência e de seu novo corpo.

Vocês viverão, realmente, a cavalo sobre dois mundos: um que se esvai e o outro que se constrói.

Um mundo de medo será substituído, se quiserem, por um mundo de felicidade.



Há apenas vocês, e realmente vocês, a realizarem isso no tempo que se abre a vocês. Vocês têm a capacidade e eu
espero, para muitos, o dever.

Ainda uma vez, vocês são livres para aceitarem a Graça ou recusá-la, mas lembrem-se que não podem jamais
transigir com a Graça: devem tornar-se a própria graça ou afastar-se da Graça.

Estar na Graça necessita o desaparecimento de todas as zonas de Sombra. Não têm que olhá-las, têm somente que
se contentarem de Ser, nesta Vibração, e as zonas de Sombra afastar-se-ão por si.

Assim, por essa Yoga da Luz e pela Yoga da Verdade, vocês penetrarão nos domínios, até o presente (para a imensa
maioria de vocês) inexplorados, em mundos não limitados.

Quando vocês tomarem consciência desta verdade e ali se deslocarem, não poderão mais, jamais, aderir a esta
ilusão na qual, meus irmãos, todos estivemos. A Luz é sua liberdade. A Luz é sua liberação e sua elevação.

Não se esqueçam que esta Luz é Alegria, ela é gravidade e leveza, ela é sua garantia, ela é sua Alegria.

Não se deixem perturbar ou poluir pela desconstrução. A melhor maneira de ajudar seus irmãos e irmãs é estarem no
sentido do Serviço, e estarem, vocês mesmos, nesta Vibração Unitária.

Deixem a Inteligência da Luz agir e construir o novo. Deixem o antigo se diluir nas esferas da ilusão. Deixem o antigo
se dissolver e se desagregar. Nada há a fazer. Nada há a lamentar, porque a Graça da Luz, nesta densidade, é a
maior coisa que vocês poderiam sonhar, imaginar, viver, nesta dimensão, vocês devem cultivar, em vocês, a
honestidade, a integridade, a paz, a ligação com sua Unidade.

Isso pode também passar pela necessidade, para vocês, de encontrarem espaços de recursos, no interior de vocês. 

Inexiste qualquer circunstância exterior que possa se opor, de maneira definitiva, à Vibração da Luz, em vocês. 

Seu olhar deve tornar-se um novo olhar. Sentir as primícias dessas vibrações da Luz e deste Estado de Ser é, para
vocês, um encorajamento e um estimulante, porque, progressivamente e à medida em que vocês se aproximarem
deste estado Vibratório, compreenderão a finalidade, a realidade e a eficácia.

De nada serve descrever-lhes os benefícios, mas eu posso assegurar-lhes que conectando, cada vez mais
frequentemente e cada vez mais potentemente, a Vibração do Mestre da Luz, vocês se estabelecerão, cada vez mais
facilmente, na Alegria, no Estado de Ser.

Certamente, exercícios muito simples (além de palavras que pronunciei para vocês e Vibrações) podem lhes permitir
reencontrar esta Vibração, mas deixarei o próprio Arcanjo Miguel descrever esta técnica, a fim de que, no dia 17
desse mês, aqueles que desejarem possam manifestar e brilhar na Luz da Unidade e da Verdade, no interior e no
exterior de Si, para o maior bem de toda Humanidade, de todos seus irmaos e irmãs.

Vão para a simplicidade. Vão para a Unidade. Escapem de toda crença e de toda certeza porque não existe qualquer
crença, qualquer certeza, que possa ter diante da evidência da Luz.

Preparem-se, bem amados, a reencontrar sua verdadeira Verdade, sua verdadeira Dimensão, tudo mantendo uma
vida nesta Dimensão, a fim de permitir a um número cada vez maior de Consciências acender, em si, a Luz da
verdade.

Bem amados irmãos e irmãs, aí estão as palavras que tinha a lhes dizer e as Vibrações que queria lhes trazer.

Quero abrir, com vocês, um espaço curto de questionamentos, diretamente ligados, por favor, com o que acabo de
lhes dar.

Questão: é útil praticar o Gayatri mantra?

Caro irmão, isso é com você. Não há qualquer regra senão a regra de honestidade e de integridade. 

Eu lhe diria simplesmente essas palavras: vá ao mais simples e ao mais eficaz no estabelecimento de sua Vibração
da Luz. 

Questão: a ilha de Patmos, onde João recebeu o Apocalipse, é ainda banhada das mesmas energias?

Bem amada, todo lugar, qualquer que seja, tem uma história e pode ser carregado da Consciência ou da memória da
Luz que ali foi depositada.

Mas, hoje, o único lugar importante é você mesmo e nenhum outro.

Não é mais tempo de procurar, no exterior, o que lhe é liberado, diretamente, em seu ser interior.



Questão: se, nesta vida, recusarmos a Graça da Luz, teremos nova oportunidade de acolher esta Graça da
Luz?

Bem amado irmão, a Graça é Luz, a Luz é Graça. Esta Graça é sem fim.

Ela não se dá uma vez, para se retomar uma outra vez. Quando ela dá, ela se dá novamente.

Só a Consciência pôde estar, a um dado momento, suficientemente próxima, Vibratoriamente, da Graça. Mas não é
por isso que ela se desvia definitivamente, bem ao contrário.

O retorno da Graça assinala uma faculdade maior a integrar e a viver porque os momentos são vindos, proque existe
um calendário do Céu ao qual nada pode se subtrair.

Esse calendário do Céu é Revelação e compreensão e despertar à Luz.

Haverá duas maneiras de viver a aurora do último dia e o último dia: o modo mais simples é o abandono à Luz e à
integridade da Luz porque, se sua vida é conduzida e sua Consciência é conduzida pela Luz, nada de contrário à Luz
pode ocorrer.

E, depois, haverá outras Consciências (e isso é sua liberdade, não é preciso julgar) que não aceitarão a Luz. Serão
elas, por isso, condenadas? Não. Elas são as mesmas Luzes que vocês, mas em um outro estado de maturação, em
um outro estado de elevação, também.

O que lhes é solicitado, é viverem este estado, aquele que lhes é comunicado, agora, o mais frequentemente
possível. Assim, tomarão posse de seu novo espaço de Consciência com facilidade, com fluidez.

Vocês sentirão, muito, muito rápido, os efeitos mesmo no desenrolar de sua Vida, nesse corpo, mesmo em suas
atividades, ao nível psicológico e, certamente, ao nível espiritual.

Para alguns isso parecerá como um sonho, num primeiro tempo, como um estado incomum, no segundo, e no qual,
pouco a pouco, ou de maneira fulgurante, vocês ali estabelecerão sua persistência e sua Consciência.

Retenham que nada há a compreender desse lado aqui do véu, porque tudo o que compreenderem seria oriundo,
nesses tempos reduzidos, da lei da ação/reação. Mas a lei da Graça é uma lei de ação de Graça. 

Ela não se embaraça, a Luz da Verdade, com a ação e a reação. Ela é. É-lhes solicitado, se isso é aprovado por
vocês, de serem isso. Nesta Luz, não há questão, não há resposta, porque tudo é evidência. 

Questão: é sempre certo viver iniciações perto de pessoas que as propõem?

Bem amado, a resposta é muito simples: o que concorre ao estabelecimento da Luz da Verdade busca a Alegria. Ela
não é questão, nem interrogação.

Agora, existem numerosas técnicas para encontrar a Unidade. A mais importante é compreender que hoje a Graça
está aí, espontaneamente, você não tem necessidade de intermediário, de técnica, você tem apenas necessidade de
deixar tomar e se abandonar à Luz.

Não tem que passar por um iniciador ou por um Mestre de poder. A era do poder está definitivamente terminada.

Vocês entram, assim como foi dito, na era de sua soberania integral. Saem dos constrangimentos induzidos pelos
sistemas de crenças.

Sair do sistema de crenças, e da manutenção da Humanidade em cativeiro, lhes dá a liberdade, lhes dá a Luz, porque
vocês são a Luz.

Vocês não têm necessidade de ninguém, se não de vocês mesmos, para serem o que são.

Então, obviamente, existem Seres, em seu caminho, que estarão aí para fazê-los se superarem. Nesta ótica, não há
mais necessidade de saber se há verdade ou manipulação.

O importante é viver, em vocês, a sutileza e a quinta-essência, porque ela não depende de qualquer ajuda exterior,
mesmo se isso lhes pareça útil.

É a razão que funciona assim, mas o intelecto não é a Luz. Portanto, não há nem falsificação, nem manipulação, nem
verdade. Há apenas a experiência para a qual vocês estão prontos e que quiseram viver para acessar outra coisa.

Isso faz parte de sua experiência e sua experiência não deve ser julgada, nem condenada, nem exacerbada. Foi ela
que lhe permitiu ser o que é hoje.

Não há erro nos mundos da Unidade, há apenas temporização e experiências e se há algo que vocês devem reter, de
uma maneira geral, meus caros irmãos e irmãs, é que hoje o retorno da Luz do supramental é efetiva. Está aí,



estende-lhes a Vibração, não há necessidade de outra coisa além disso.

Questão: o acolhimento da Luz pode permitir nivelar as defasagens entre o que provoca a alegria, as
dificuldades da vida quotidiana, os sentimentos de isolamento?

Bem amada, como lhe disse, você vive entre dois mundos.

Em momentos, você está na consciência Unificada e estará cada vez mais. Em outros momentos, você olha, com
esse olhar da Consciência Unificada, o que é sua vida, o que fez, o caminho que percorre.

Alguns desses caminhos não pertencem à Luz. Ora, o problema do humano é que ele tem noções de lutos. Deixar
morrer o antigo é por vezes difícil e, por vezes, o antigo se pendura porque faz parte de suas crenças, faz parte de
suas certezas. 

Mas a Luz é suficientemente inteligente. Progressivamente e à medida do estabelecimento de sua Vibração em suas
estruturas, aperceber-se-á que o que está morto, que o que não tem mais lugar de ser, nesta nova identidade, se
desagrega.

Então, sim, isso pode ser, de início, um pouco mais difícil para alguns do que para outros, mas você deve aceitar que
a Inteligência da Graça desta Luz é a mesma a reparar todos os sofrimentos e esses sofrimentos que se afastam são
apenas resistências e apegos que não estão ainda totalmente liberados pela Luz.

Não há lugar para resistir ou lutar. Há lugar, simplesmente, para aceitar, consentir, o jogo da Luz, mesmo se, por
vezes, a descida Vibratória possa parecer-lhe dura.

Lembre-se que, uma vez que a graça está aí, ela não fará jamais defeito, salvo se você mesma lhe volte as costas.
Mas, como podemos imaginar que um irmão ou uma irmã que viveu as primeiras irrupções da Luz possa voltar as
costas à Luz, nas circunstâncias atuais?

Mas é preciso habituar-se à graça da Luz (mantendo a Vibração, mantendo a Verdade e mantendo a Unidade), ao
que estava ao seu redor e que não respeita as condições da Unidade, afasta-se de você.

Lembre-se também que, na Vibração da Luz, não há lugar para o medo, mesmo se algumas situações que se
desagregam provoquem o medo.

Basta-lhe, para isso, não mais ser espectador do que acontece, na vida material, mas se reconectar à Luz e a Luz
fará desaparecer este peso, esta tristeza. Isso será cada vez mais simples, cada vez mais evidente, cada vez mais
rápido, também.

Questão: o que é exatamente a Sombra e como esta Sombra vai evoluir com a descida cada vez mais
importante da Luz?

A sombra é uma criação, nesta densidade dissociada, que não existe eu outro lugar nos multiuniversos e nas
multidimensões.

A Sombra é uma criação, uma criação do jogo da Sombra e da Luz, nesta densidade, desejada por alguns Criadores,
como experiência de constrangimento da Luz, a fim de fazer crescer mais Luz, ainda. A experiência termina. Isso
vocês sabem. A Fonte decidiu assim. 

Então, a Sombra, que vocês percebem como parte integrante de sua Vida, nesta dualidade, não existe simplesmente
mais, em todas as Dimensões. Tudo é Luz, tudo é onda, tudo é cor, tudo é forma.

Não pode existir, mesmo nas formas que poderiam se misturar, zonas de Sombra. Nada pode existir sem a
participação da Luz, no sentido efetivo, porque a Luz é Inteligência, é também Criação e materialização, no sentido
em que vocês entendem.

Portanto, não se preocupem com isso, porque isso levará seu mental a afastá-los da Luz. Lembrem-se: a Luz se
contenta de ser. Ela não tem nem questão nem interrogação.

Quando penetrarem, de maneira intensa, a Vibração da Unidade, a Vibração da Verdade, saberão, em Consciência, a
inutilidade do mental, a inutilidade de todo questionamento porque, na Luz, tudo é resposta e evidência.

Então, não se coloquem questões sobre a forma que tomará tal ou tal coisa, porque colocar-se questões é já afastar-
se da solução, porque a solução é interior.

Quanto melhor vocês alinharem sua Consciência ao Coração, à Coroa Radiante do Coração, melhor viverão o que
têm que viver, na leveza, na Unidade e na evidência.

Isso é um aprendizado que têm a realizar, que se realizará a partir do momento em que vão para a Luz. Far-se-á
automaticamente, mesmo se isso passe, para alguns, por períodos de altos e baixos.



É na compreensão mesmo desses momentos de altos e baixos que terão êxito em estabelecerem o reino da Luz em
vocês e ao seu redor.

Isso não tomará tempos longos. Lembrem-se: vocês estão nos tempos extremamente reduzidos, onde o tempo lhes é
realmente contado para encontrar a liberdade e a liberação.

Vão para o essencial, para a Vibração, para a percepção da Vibração, em sua Consciência, em seu Templo Interior.

Sigam as instruções simples, se o desejam, tais como serão dadas pelo Arcanjo Miguel, a fim de alinharem-se o
melhor possível com o portal e a abertura da aurora do último dia. Não há nada mais a fazer. 

Bem amados filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, e sobretudo irmãos e irmãs na Humanidade, eu os agradeço
humildemente por terem participado dessas palavras que tinha a lhes transmitir, assim como a Vibração de minha
modesta Presença, assim como a Vibração do Arcanjo Uriel.

O que perceberam, para a maior parte de vocês, é o estado Vibratório que os conduz à Unidade. Não há outro. Isso é
extremamente simples: a Luz está aí. Então, da parte da Nobre Assembleia, eu lhes transmito Amor, bênçãos, paz e
elevação. Vocês são abençoados pela Eternidade. 

________________________

Compartilhamos essas informações com 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



"O QUE EU DIGO ESTA NOITE DEVE SER TRANSMITIDO AO MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE PESSOAS, ANTES DA CHEGADA DE
MIGUEL."

Caros irmãos e irmãs Humanos, em encarnação nesta densidade, eu sou Sri Aurobindo.

Eu serei de hoje em diante porta voz do conjunto dos 24 Anciãos, denominado Lipikas Kármicos ou Melquizedeques.

Hoje é um grande dia: nós viemos abrir, por meio de nossa reunião e de nossa Assembléia no Círculo de Fogo dos 24 Anciãos, o início desta
Dimensão ao recebimento da Luz da ressurreição.

Eu me expresso para que a maioria dos Seres Humanos sensíveis a esta Luz e a estaVibração perceba isto que é para se perceber e viva isto
que é para se viver.

Nós decidimos de comum acordo, nós, Círculo dos 24 Anciãos, associados às Sete Radiações Arcangélicas e à Divina Mãe, começar a abrir o
último selo, quer dizer, permitir à sua Humanidade, a título individual e a título coletivo, começar a receber a ‘Luz da ressurreição’ nesta

densidade.

Dessa forma se abre, como disse recentemente, a porta do último dia.

***

Nós decidimos, de comum acordo, adiantar e acelerar a revelação da Luz nesta densidade para permitir ao conjunto da Humanidade e ao
conjunto daqueles que aceitam a Luz, viver esta Luz.

O próprio Arcanjo Miguel irá detalhar-lhes algumas coisas em relação à Coroa radiante do Coração.

A Coroa radiante do Coração corresponde, ao nível do seu chakra do Coração, à reunificação do conjunto dos elementos no seu Coração para
elaborar e viver o Fogo do Amor.

Algumas circunstâncias prévias permitiram chegar a este momento.

***

O período que vocês vivenciam, desde o fim desta semana, inaugura um ciclo especial da revelação da Luz, para uma oitava diferente jamais
vivida até hoje nesta Humanidade e corresponde ao que eu tinha anunciado a mais de 50 anos e que se verte doravante sobre a Terra.

Os véus da ilusão caem de maneira definitiva.

É de sua responsabilidade guardar sua própria casa, seu Templo Interior, para colher o Mestre da Luz.

A chegada da Luz, aquela que nós efetuamos e transmitimos até vocês, permitir-lhes-á, se este for o seu plano e sua capacidade Vibratória,
acolher, em muito pouco tempo, em seu Templo Interior, a Vibração e a Consciência de Mestre da Luz.
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***

Este é um grande momento.

Eu lhes tinha preanunciado a chegada durante a minha última intervenção entre vocês.

O que eu digo esta noite deve ser transmitido ao maior número possível de pessoas, antes da chegada de Miguel.

Quando falo da chegada de Miguel, não me refiro apenas à canalização e ao que deve retransmitir o Arcanjo Miguel neste canal, mas muito
mais, à vinda efetiva da Vibração Arcangélica Micaélica na sua densidade.

Isto assinala, em vocês, o acendimento do Fogo do Amor pela Coroa Radiante do Coração e pela Vibração do Amor, por meio de nossa nobre
Assembléia e pela venerável Assembléia dos Seres os mais evoluídos espiritualmente e ligados à revelação da Fonte.

Vamos permitir, agora, e vamos iniciar o retorno à Luz.

***

Vocês devem manter sua casa limpa, vocês devem, neste próximo período, se preparar ativamente para vivenciar a efusão do Mestre da Luz.

A Luz do Supramental irrompeu, agora, em sua densidade.

Nenhum obstáculo pode impedir isto que chega.

Nenhum desvio poderá permitir o que quer que seja ao nível de qualquer alteração da Luz do Mestre da Luz.

***

Caros irmãos e caras irmãs, nós nos regozijamos em poder enfim nos comunicarmos com vocês, de maneira não falsificada, como vocês o
vão perceber muito em breve.

Estes momentos assinalam seu retorno indefectível à Confederação Intergaláctica da Luz e da Verdade.

***

A cada dia, durante os dias que os separam da vinda de Miguel [em 12 de Dezembro], vocês vão se beneficiar, durante meia hora, das 7h30 às
8h (ndr: das 19h30 às 20h00, hora francesa no relógio) [das 16h30 às 17h00 – hora de Brasília] desta pré-estréia.

Nós estamos em reunião permanente, agora, a fim de unificar nossa Consciência dos 24 Anciãos para permitir-lhes adquirir, receber, se for o
seu desejo, a Vibração e a Consciência de Mestre da Luz.

Os momentos que têm a viver são os mais importantes na história da Humanidade, a título individual e a título coletivo.

Vocês devem manter a calma, vocês devem manter a Alegria, vocês devem manter a serenidade porque nada deverá alterar estes momentos
grandiosos, porque eles estão chegando a vocês.

***

O momento de sua libertação, caros irmãos e caras irmãs, está extremamente próximo, em Verdade e em Unidade.

A qualidade de Vibração que vocês vão assumir e vão portar no seu Estado de Ser revelado, permitir-lhes-á, em pouco tempo, realizar seu
sonho o mais ousado: o retorno a não separação, o retorno à Unidade e à Verdade, estabelece-se em meio mesmo a esta densidade.

Tentem manter-se em instantes e momentos de calma e de receptividade.

Pratiquem os exercícios que lhes pareçam bons, pratiquem também o repouso se isto lhes for bom, mas acolham, na sua Consciência aberta,
a intensidade desta Vibração nova.

***

Os dias que vão chegar são os dias (novamente) mais importantes.

A reação da Humanidade será, evidentemente, muito diversa e muito variada, mas todos, em Consciência, que concordarem em receber e
difundir esta Luz nova irá fazê-lo em meio mesmo à sua Vida, em meio mesmo aos momentos que vem.



Não há limite, nem coação.

Há liberdade.

Há Amor e há Unidade.

Os 24 Anciãos liberam a vocês, até vocês e para vocês, a Vibração da Luz da 5ª. Dimensão na sua densidade, reunificando sua Consciência,
reunificando os Selos Arcangélicos, e estando reunidos à Divina Mãe, à Divina Maria.

Nós temos agora a possibilidade, juntos, todos vocês, caros irmãos e caras irmãs, assim como nós, auxiliados pelo conjunto da Confederação
Intergaláctica, de realizar a grande obra que é o resultado de sua busca, e isto é agora.

Sigam tranquilamente seu caminho e sua Vida, não há nada para perturbá-los, simplesmente uma etapa nova se abre a vocês.

Resta a vocês integrá-la, sintetizá-la e liberá-la.

Nós contamos com vocês, como nós sabemos que vocês podem contar conosco.

Juntos, em breve reunidos na Luz Unificada da Fonte, poderemos de novo anunciar a Unidade deste mundo, no seu retorno à Unidade.

***

Meu discurso se encerra aqui, esta noite.

Não esqueçam nosso encontro das 19h30 às 20h00 [das 16h30 às 17h00 – hora de Brasília].

Eu voltarei, quanto a mim, no dia 12 de Dezembro, após a intervenção e a Presença de Miguel, para ajudá-los, de maneira muito simples, por
alguns meios, a realizar esta obra.

Juntos, nós, Círculo dos Anciãos reunidos no Fogo do Amor, lhes transmitimos o melhor e lhes desejamos o melhor.

Eu lhes digo então até muito em breve.

Vocês são abençoados nestes momentos de reencontros.

************
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Questão: o que você chama de «alinhamento»?

O alinhamento que vem ao espírito do ser humano, nesta dimensão, é o alinhamento, já, em si,
independentemente de toda dimensão exterior, tal como vocês denominam este alinhamento

corpo/alma/espírito mas, hoje, os alinhamentos que lhes são propostos e que vivem, vão bem além desta
dimensão Tri-Unitária, eis que vocês têm um primeiro alinhamento que se faz ao que denominaria sua Fonte
intraterrestre e um segundo alinhamento que é o seu alinhamento à sua Fonte extraterrestre, à sua

dimensão Estelar.

Este alinhamento foi-lhes revelado e revela-se a vocês, desde o início deste ano, por intermédio do
Conclave Arcangélico e por intermédio dos Casamentos Celestiais.

Existem também alinhamentos com relação ao que é denominado suas Linhagens Espirituais.

Com efeito, cada Semente de Estrela tem quatro linhagens espirituais que são seus quatro pilares de
origem: isto também é um alinhamento e um centramento. Existem, assim, múltiplos alinhamentos.

Assim, como lhes foi pedido, durante os Casamentos Celestiais, de alinharem-se com a energia do
Ultravioleta. Assim, foi-lhes solicitado alinharem-se com a Fonte. Assim, foi-lhes solicitado alinharem-se

com o Espírito Santo.

Esta noção de alinhamento os remete ao caminho certo que é o caminho da Unidade. Estar alinhado
é estar unificado. Estar alinhado é estar em Unidade e em Verdade. Estar alinhado permite, enfim,

ressoar na Vibração a mais certa que é aquela da sua totalidade, do seu Estado de Ser.

Estar alinhado significa também viver no Estado de Ser e não mais sob a influência da personalidade.
Então, como fazer? Existem numerosas técnicas e meios de ali chegar mas, hoje, vocês redescobrem toda a

potência do seu pensamento e do seu Espírito. Assim, basta-lhes solicitar o alinhamento.

Do mesmo modo, e até o presente (assim como acaba de dizer-lhes o Arcanjo Miguel), era-lhes
necessário pronunciar em alta e distinta voz as Chaves Metatrônicas. Hoje, basta nelas

pensar interiormente para que revelem-se, em vocês, na cabeça e isso tornar-se-á cada vez mais fácil.

Progressivamente e à medida em que o tempo passe nesta Dimensão, vocês alinhar-se-ão, de maneira
espontânea, sem o querer, entrando em ressonância, em qualquer lugar, com o que vocês são.

O alinhamento é portanto ressonância, ressonância com vocês mesmos, ressonância com a
Unidade.

Obviamente, poderão ser alinhados graças aos vegetais, graças às árvores, graças aos cristais e também de
outros modos, mas o melhor alinhamento é aquele que lhes é buscado por sua própria Consciência,

diretamente, e pela Inteligência da Luz, isso se realiza instantaneamente.

Nos alinhamentos, não pode existir sofrimento. Nos alinhamentos, não pode existir alteração. Nos
alinhamentos encontra-se, obviamente, a Alegria, a Verdade e a fluidez.

***

ANAEL - 12 de dezembro de 2009
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Questão: o que significa o fato de ser atraída, em estado de Consciência modificado, por um buraco
negro?

Bem amada, a experiência da consciência modificada pode-se viver de múltiplas maneiras.

A experiência que lhes é solicitada hoje é de se juntarem ao seu Estado de Ser e à sua Unidade.

Entretanto, aí também, existem diferentes caminhos para chegar. Algumas experiências são vividas, hoje, por
múltiplos Seres Humanos e lhes é preciso aceitar e compreender que a passagem do seu estado

dissociado para o seu estado Unificado se faz por um ponto nodal que é um ponto de reversão. Esse
ponto de reversão pode, efetivamente, ser assimilado, em sua linguagem, a um buraco negro.

Não é, propriamente falando, um buraco negro, mas um tecido nodal de reversão e um feixe nodal de
reversão.

O que acontece no momento dessa reversão é, aliás, o mesmo que ocorre durante a passagem da vida à
morte, ou ainda quando da passagem do ventre materno ao ar da encarnação. Nesses momentos,

existe um fenômeno de reversão.

Esse fenômeno de reversão pode ser vivido como um instante angustiante porque os marcadores habituais
cessam, porque todas as manifestações habituais cessam.

Esse fenômeno de reversão deve entretanto ser vivido, porque é além da reversão que se encontra o
Estado de Ser e a Luz. É necessário deixar morrer a personalidade, o que não quer dizer lutar contra,
o que quer dizer, simplesmente, aceitar que esta se apague a fim de que nasça uma outra experiência

e um outro estado de Ser muito mais Unitário.

Há necessariamente um ponto de passagem que pode se acompanhar, de maneira extremamente fugaz, e por
vezes de maneira extremamente violenta, para alguns seres, por um sentimento de soltura ou de buraco negro.

***

Questão: como dominar esse processo?

Bem amada, não é questão de dominar o que quer que seja, é questão de ali abandonar-se.

A Consciência Unitária está aí, entre vocês, desde o início dos Casamentos Celestiais.

Alguns seres estão adiantados e vivem já as manifestações do Estado de Ser, outros não as vivem ainda.

As estruturas, também, não estão todas prontas nos mesmos momentos, nos mesmos instantes, ou nas
mesmas funções.

Entretanto, convém compreender que a maneira de ali chegar não é um exercício nem uma técnica mas,
bem mais, um ato de fé e de abandono total à Inteligência da Luz: é renunciar a si para encontrar a

Eternidade.

Esse é um mecanismo da Consciência extremamente preciso, não necessita de focalização ou de atenção,
não necessita de exercício específico mas, bem mais, de um deixar fazer.

Eu ilustraria isso pelo Cristo na cruz. Esse momento preciso do Ser Humano é a ressurreição, mas a
ressurreição não pode ocorrer senão depois da crucificação e a crucificação é um buraco negro, é o
momento do último abandono, é o momento em que aceitamos (sem no entanto ver, ou integrar, ou

compreender) que há outra coisa.

Mas esta outra coisa situa-se de maneira importante, unicamente quando aceitarmos ir atrás do espelho e não
na frente, e isso não pode se controlar, isso não pode se dominar, isso apenas se pode aceitar e consentir. A

fim de vivê-lo, é preciso abandonar-se.

***

Questão: como se reconectar com a missão de nascimento?

Bem amada, hoje, o mais importante não é resolver tal ou tal problema, haverá sempre problemas a resolver,
quaisquer que sejam.

No elemento da minha resposta à questão anterior, o mais importante é, realmente, este
abandono: abandonar-se ao maior de si a fim de encontrar o Si, em sua grandeza, é um ato indispensável.

Isso necessita voltar o olhar para o que é denominado sua soberania integral.
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Voltar a ser soberano de Si mesmo necessita, paradoxalmente, abandonar-se totalmente e portanto,
abandonar a soberania da personalidade.

Isso necessita um soltar importante mas, bem mais que um soltar, aceitar que, para ser bem mais do que
vocês acreditam ser, é preciso já deixar morrer o que acreditam ser.

E isso não é sempre fácil porque existem sistemas de crenças e sistemas de identificação que os
mantêm nesta ilusão nas crenças.

Vou tomar um exemplo muito simples: vocês se acreditam limitados, quando são ilimitados. Vocês acreditam
ter medo do vazio porque isso pode vir de um conflito que denominaram transgeracional ou então de um carma

mas, fundamentalmente e em definitivo, o carma e o transgeracional não existem senão porque vocês
acreditam neles.

Enquanto tiverem a menor crença, não poderão ir além desta crença, mesmo se têm a impressão, nesta
Dimensão, que conhecer uma crença lhes permite superá-la.

Bem, isso é falso: vocês não podem superar uma crença, ela apenas pode se apagar por si pela
Inteligência da Luz.

Assim, enquanto aderirem, nesta Ilusão, à menor das crenças, estarão sob o corte regulado desta crença,
qualquer que ela seja.

Do mesmo modo, eu poderia lhes dizer que a morte é uma crença, e ela o é, realmente.

Descobrir o ilimitado é também aceitar o ilimitado, mesmo sem conhecê-lo e mesmo sem vivê-lo. A aceitação
do ilimitado, sem conhecê-lo e vivê-lo passa obrigatoriamente pela noção de abandono.

Assim, como diz o Arcanjo Miguel, vocês não podem resistir. A resistência gera atrito e oposição.

Os domínios do Estado de Ser são Unitários, onde não existe nem atrito, nem oposição, mas acessá-
lo necessita passar para além do conjunto de crenças. E quando digo passar para além, isso não quer
dizer lutar contra mas, bem mais, aquiescer ao que está além que, no entanto, vocês ainda não conhecem.

Entretanto, os Casamentos Celestiais, e o que vivem, todos, uns e outros, em seu grau, participa desta
revelação.

***

Questão: o que é dos Mestres Ascensionados, do seu ponto de vista?

Bem amado, hoje, eu responderia isso de dois modos.

O primeiro, é que, quaisquer que sejam as hierarquias, quaisquer que sejam os mundos
dimensionais existentes, pelo instante, acima de vocês, reencontrarsua soberania é reencontrar sua

Unidade.

Isso associa à noção de abandono à Luz.

Nenhum ser, mesmo a própria Fonte, não pode obrigá-los ou acompanhá-los, se vocês mesmos não
tiverem feito o caminho de se abandonarem.

Entretanto, devem, nesta Dimensão, reencontrar sua soberania. Isso quer dizer,assim como dizia
Buda, que «se você encontra Buda no canto da rua, é preciso matá-lo». Isso quer dizer que você não

pode se identificar a qualquer Ser porque isso é uma crença, mesmo se o Mestre for real e autêntico.

Devem, portanto, despojarem-se, literalmente, de tudo o que é crença, mesmo nesse nível.

Assim como foi dito por numerosas pessoas, o Mestre da Luz e a Divina Maria voltam entre vocês e
são suas qualidades Vibratórias que vocês devem encontrar. Elas estão em vocês para revelá-los a

vocês mesmos. Não estão aí para salvá-los. Somente vocês mesmos podem se salvar e ninguém
mais.

Então, segundo elemento da resposta: de nada serve saber se o que você chama de hierarquia de
Mestres ascensionados é Verdade ou Ilusão. Eles serão Verdade, para você, em um certo nível de

seu caminho, porque eles o ajudarão a crescer e a evoluir mas, a um dado momento, mesmo esses
Mestres, se eles lhes parecem autênticos e verdadeiros, a um dado momento, devem, eles também,

desaparecer. Isso é a reversão à sua Unidade.

Você não deve depender de qualquer outra entidade, qualquer que seja (humana ou espiritual) e
qualquer que seja o seu mundo Dimensional.

É nesta condição que você reencontrará sua liberdade de ser com eles. Toda relação de
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É nesta condição que você reencontrará sua liberdade de ser com eles. Toda relação de
dependência deve terminar, nesta Dimensão, como com as multidimensionalidades.

Nós estamos aí para mostrar-lhes, para acolhê-los na Vibração, mas não estamos aí para fazer o
trabalho em seu lugar, isso é impossível.

***

Questão: poderia nos falar de Shamballa?

Bem amado, volto a questão: o que é, para você, Shamballa? Onde está situado? Em qual espaço
dimensional? Em que lugar desta Terra? ou em um outro universo? Quais são os habitantes? Qual é

seu papel e sua função?

Se tomamos, por analogia, os 24 Anciões, seu papel é extremamente preciso: eles dirigem para vocês,
por sua Consciência Unificada dos 24, um certo número de qualidades energéticas.

Eles adaptam as forças da Luz às reações do Humano.

Existem numerosos domínios nas moradas do Pai, esses domínios são múltiplos, têm diferentes
funções. Entretanto, não me compete dar-lhes a Verdade ou a Ilusão de tal ou tal esfera, porque toda esfera

é, em algum lugar, ilusória e toda esfera é, em algum lugar, Verdade.

Tudo depende do ponto de vista e do olhar que olha: a um nível de Consciência, aquilo é Verdade. A um
outro nível, aquilo não existe mais.

Entretanto, convém guardar na mente que o mais importante é o si mesmo face a si mesmo. Você não pode
encontrar, em específico, no nível multidimensional, enquanto não aceitar fazer a peregrinação para você, de

se olhar tal como é, no interior e em Verdade. Isso participa do desvendamento do que você é.

Entretanto, obviamente, uma vez que tenha cruzado as portas do Estado de Ser e lhe seja possível viajar
nos espaços multidimensionais, você poderá dialogar, trocar e viajar com os Arcanjos ou com as

Embarcações da Confederação Intergaláctica mas, para isso, lhe é preciso aceitar inicialmente fazer o
luto de tudo o que não é você, a fim de reencontrar o todo.

É diferente conceber o Shamballa mentalmente, intelectualmente e Vibratoriamente do que viver
Shamballa no interior de Si.

Tudo separa essas duas concepções e essas duas Vibrações.

Em um caso, há projeção no exterior e um poder exterior. No segundo caso, há apropriação de um poder
interior onde, neste espaço interior, podem se estender o conjunto de mundos e o conjunto de Dimensões.

É preciso mudar o olhar e a percepção, mudar a orientação, mesmo, de sua energia: o resultado não
é o mesmo.

***

Questão: os fios de DNA estão relacionados às doze estrelas de Maria?

Bem amada, como disse o Arcanjo Miguel, em particular no início dos Casamentos Celestiais, há
correspondência total.

Entretanto, o conjunto do Conclave decidiu não lhes desordenar a cabeça com esses conceitos, sabendo
que a Inteligência da Luz os fará viver isso mas não pela compreensão.

A compreensão não faz parte do processo Vibratório: saber que existem pontos de Vibração na
cabeça, em relação com as doze Estrelas de Maria, ou ainda em relação com os doze fios de

DNA, não lhes adianta nada na Vibração.

O importante, cada vez mais, nos dias, semanas, meses que vêm, é centrarem-se nos espaços Vibratórios
e nada mais.

Cultivem em vocês a Vibração e afastem de vocês tudo o que é conhecimento exterior.

***

Questão: como melhorar a qualidade dos cuidados, em um espaço terapêutico?
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Bem amada, isso é um problema importante, porque, a partir do momento em que toca as esferas da
Unidade, a partir do momento em que vive a quintessência, você não pode mais agir exteriormente no

sentido que chama de cura, porque a cura (que isso seja com o olhar de um médico, de um
magnetizador, de um energizador ou de qualquer abordagem energética) a remete, de maneira

inexorável, à dualidade.

Ora, quando você descobre a Unidade, é extremamente difícil funcionar na dualidade. 
E, entretanto, existem ainda numerosos Seres que nada conhecem desta noção de Unidade, e que não vivem

mesmo as primícias, e para eles, é necessário continuar a agir, obviamente, na dualidade.

Mas, lhe é preciso aceitar e compreender que, a partir do momento em que você mesma acessa
esses espaços Unitários, sua vida mudará completamente, porque não pode mais haver ação sem

reação.

E quando você é Unitária, você está nos domínios da Graça e a cura é instantânea para você, mas é
instantânea também para aquele que a faz ressoar, na condição de não manter, nele, a dualidade.

Ora, o princípio de cura é um princípio de dualidade. O princípio Unitário está além do bem-estar e da
doença.

O princípio Unitário não tem o que fazer da doença, não tem o que fazer do corpo, mesmo aceitando que esse
corpo seja seu Templo Interior.

Entretanto, o ponto de vista é profundamente diferente, o olhar que você coloca é, também, diferente.

Quando você toca as esferas da Unidade, a Luz é onipresente e rege sua Vida.Ela vibra, ao nível celular,
de modo diferente e implica, em você, um ajuste profundamente diferente com relação às crenças, com

relação aos conhecimentos, quer sejam os conhecimentos físicos, psicológicos, energéticos.

Há, portanto, realmente, uma revolução a fazer e a levar a efeito e que se faz, aliás,quando você toca o
domínio do Estado de Ser e da Unidade.

Assim portanto, esta questão a remete a você mesma: se você mesma toca a Unidade, como pode
continuar a exprimir, manifestar ou curar segundo as leis da dualidade?

Haverá um momento em que, estando impregnada da Vibração da Unidade e do Estado de Ser, sua
presença, por si, será atuante, tornar-se-á ação de graça, não terá portanto mais necessidade de se apoiar

sobre o que se chama diagnóstico ou identificação.

Isso é para breve, de maneira muito ativa, e de maneira verídica, e de maneira verificável.

***

Questão: as dificuldades encontradas fazem parte das mudanças em curso, são normais?

Bem amada, não há nada anormal nisso.

Muitos seres que se aproximam do Estado de Ser vivem perturbações importantes, em sua situação
afetiva, material ou profissional.

Não há lugar para se inquietar com relação a isso, mesmo se as coisas lhes pareçam difíceis, por alguns lados.

Vocês constatarão que, de fato, com o olhar do Estado de Ser, isso foi, na realidade, uma imensa liberação.

Não mais dar seu poder a ninguém nesse mundo é uma etapa importante na liberação.

Não entendam, com isso, que preconizo uma forma de anarquia, eu preconizo, simplesmente, a liberação e
a liberação não é a mesma para todo ser humano: alguns têm simplesmente que se livrar de alguns pesos em

sua família, outros têm necessidade de tudo mudar para encontrar sua liberdade e sua liberação.

Assim, portanto, os eventos que os assolam hoje, de maneira por vezes violenta, em outros lugares, em outros
espaços, na perda disso ou daquilo, mesmo se são acompanhados do fenômeno da angústia, são, e vocês

irão se aperceber muito em breve, das grandes liberações.

Isso os obriga a se colocarem no instante presente, a saírem da cabeça, do mental e da interrogação
sobre seu futuro, porque o futuro não tem lugar de ser.

O Estado de Ser encontra-se no instante presente e na Verdade do momento, na Vibração.

Progressivamente e à medida em que penetrarem esta Vibração, tudo o que é oposição dissolver-se-á. Vocês
tornar-se-ão, então, cocriadores conscientes de sua Verdade. Vocês não arriscam nada. Não lhes faltará

nada. A providência, no sentido mais nobre, a Divina Providência, manifestar-se-á a vocês.

***



***

Questão: cada vez mais pessoas têm medo da morte. Como reagir?

Bem amada, isso é bem paradoxal, eis que a morte não existe mais.

Até o presente, quando você deixasse esse plano, havia um esquecimento.

Ora, lembre-se do que disse Mestre Aurobindo, há alguns dias: você entrou na aurora do último dia,
ou seja, que não haverá mais vida, não haverá, portanto, mais morte.

Qualquer que seja o modo pelo qual você passa e transita, hoje, não haverá mais extinção da memória,
isso é impossível, e, portanto, você escapará do esquecimento.

Mas, obviamente, o ser humano é um tecido de crenças em si mesmo. A crença da morte foi-lhe
implantada, de algum modo, nesta ilusão, pelo princípio da ação/reação e pelo princípio da

reencarnação.

Entretanto, é preciso admitir que, quando você começa a penetrar o Estado de Ser, a morte não é mais um
problema, nem uma fatalidade, mas sim algo completamente menor.

Então, a solução para escapar do medo da morte, é penetrar no Estado de Ser. O problema é que o
medo da morte é uma resistência ao abandono.

Assim, não há que trabalhar na resistência em si, mas encontrar o abandono.

***

Questão: é o mesmo para todos os medos?

Tudo é medo, sem exceção, porque há mecanismos de resistência, mais ou menos conscientes, mais ou
menos lúcidos, mais ou menos explicados.

Os domínios do Estado de Ser são os domínios da Alegria, os domínios do Samadhi, até o Maha-
Samadhi, ou seja, as moradas de Paz Suprema, Shanti Nylayam, aí onde não pode existir sofrimento

ou medo.

Você não pode lutar contra um medo porque o medo faz parte de algo que está inscrito em seu cérebro e que,
diria mesmo, foi implantado em seu cérebro.

No Estado de Ser, não há mais cérebro. Você penetrará as estruturas Vibratórias etéreas da
universalidade e da Unidade. Penetrar o Estado de Ser dissolve progressivamente o conjunto de

medos.

Os medos são apenas contrações e resistências, sem exceção, quaisquer que sejam suas origens.

Hoje, vocês liberam medos, não é conhecer a fonte dos medos, mas sim conhecer a Fonte, mais nada.

***

Questão: o isolamento é uma etapa indispensável para o Estado de Ser?

Absolutamente não: não é questão de fechar-se, de excluir-se do mundo.

Cada caminho é diferente. Você pode muito bem encontrar o Estado de Ser no meio de uma multidão.

Você pode muito bem encontrar o Estado de Ser numa discoteca.

O importante é estar no estado interior, nesta multidão. Isso não significa isolamento.

Não é questão de escapar do mundo. É questão de estar no mundo, mas, antes de tudo, de Ser o mundo.

***

Questão: de que modo podemos nos proteger das poluições eletromagnéticas?

Bem amada, a resposta está em dois níveis.

O que chama de poluição eletromagnética e o toca é algo bem real, entretanto, aí também, deve bem



compreender que não podemos lutar contra a poluição eletromagnética, mas esta visão de lutar contra, ou de
proteção contra, é uma visão que mais provoca para a dualidade.

A partir do momento em que você penetrar as esferas do Estado de Ser não há mais que combater,
porque tudo o que é exterior e que viria tentar alterar o seu estado de Consciência e o seu estado

Vibratório, não teria simplesmente qualquer tomada sobre você.

O que não quer dizer que isso vai se realizar instantaneamente, decidindo mentalmente não mais crer nisso ou
naquilo. Mas, entretanto, é preciso bem compreender os mecanismos ao nível da Consciência.

Não me compete dar-lhes as técnicas de luta contra as poluições eletromagnéticas, simplesmente, eu os
lembro que o Estado de Ser e o acesso à translação dimensional assinalam o fim do que é chamado
de eletromagnetismo, do mesmo modo que assinala o fim dos três envelopes que os isolaram do universo:

fim da Ionosfera, fim da Magnetosfera, fim da Heliosfera, que representavam forças de tensões
gravitacionais, ou forças eletromagnéticas, gravitacionais, que os fecharam.

Assim, portanto, tudo isso vai desaparecer, muito em breve.

***

Questão: o que é o Estado de Ser?

O Estado de Ser significa Ser no Ser.

É o momento em que sua Consciência bascula de uma Consciência limitada tridimensional para
uma Consciência multidimensional.

No curso e transcorrer dos Casamentos Celestiais, alguns seres tiveram êxito, em número muito limitado, em
escapar da personalidade e viajar em seu corpo de Estado de Ser, o que estritamente nada tem a ver com o

corpo astral.

O corpo de Estado de Ser, o corpo de Eternidade, é uma estrutura seja de Luz, seja cristalina, seja de
diamante, que está bem além do que você pode apreender, perceber ou viver, nesta Dimensão.

O Estado de Ser é a Verdade.  A personalidade faz parte da Ilusão.

O corpo que você habita, e que se densificou progressivamente nos milênios, é uma falsificação.

A verdadeira maneira é aquela que irão Ser no seu corpo de Estado de Ser. O corpo de Estado de Ser é
uma estrutura diferente, segundo os Seres Humanos.

Não me atrasarei sobre isso porque foi desenvolvido, inúmeras vezes.

Alguns têm corpo de Estado de Ser que pertence à 5ª Dimensão, outros, a Dimensões bem mais etéreas:
corpo de Cristal, corpo de Elohim, corpo de Diamante, corpo de Triângulo, corpo de Tubo Radiônico, etc.,
etc.. O corpo de Estado de Ser é, em resumo, o corpo da Alegria e o corpo da Unidade. O corpo da

personalidade é o corpo do sofrimento e da dualidade.

***

Questão: como solicitar a ajuda de Seres de Luz para superar os vícios?

Eu responderei, bem amada, qual é o modo de solicitar esta ajuda de modo Unitário. Existem
numerosas maneiras que lhe foram comunicadas, desde muitos anos, recorrendo a rituais de Luz, por exemplo,
ou rituais precisos de teurgia ou ainda outras técnicas cristalinas, ou que associam outras técnicas Vibratórias,

que permitem superar isso.

Gostaria de dar-lhe um modo Unitário de superar isso: pedir simplesmente que a Inteligência da
Luz se faça, sem pedir de maneira precisa a liberação disso, quando você pede a liberação de algo,
você mostra instantaneamente à sua Consciência que há, nesse nível, uma resistência, um medo ou,

em todo caso, uma cristalização.

A partir do momento em que você entra segundo esse princípio, entra num sistema de dualidade.

Eu esponderia também pelas palavras que pronunciou Cristo em seu caminho Terrestre: «procure o
reino dos Céus, e o resto lhe será acrescentado».

Ora, o reino dos Céus está em você, não deve procurá-lo fora, não é para integrar, é apenas para realizar, no
instante e na Unidade da Presença.

Compreenda bem que, progressivamente e à medida em que você se aproximar da noção Unitária da
Vibração da Luz e da vibração Unitária do que foi chamado de Luz Vibral, constatará os efeitos sobre
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sua esfera celular, orgânica, psicológica, comportamental.

Em todos os níveis, a Luz é atuante, liberante, e o Unifica. Então, dê-lhe a confiança e vá para ela.

Entretanto, para isso, você deve parar de jogar o jogo da dualidade e da ilusão, no sentido de sua
personalidade. Isso, todos os Místicos lhe disseram quando encontraram a Luz.

Mais perto de vocês há pessoas que reencontraram a Luz quando de experiências de morte iminente e que
trazem, todos, sem exceção, a mesma qualidade Vibratória do que viveram.

Neste espaço Vibratório, neste espaço Unitário, encontra-se a solução para todos os seus
problemas, sem exceção, e mesmo o problema da encarnação.

Lembrem-se de que estão em fase pré-ascensional onde a translação dimensional está
extremamente próxima de vocês.

A Luz penetra o seu mundo de maneira coletiva, em 17 de dezembro. Isto é agora.

Esse choque e esta revelação devem levá-los a se colocarem as questões do que querem fazer.

Vocês querem se manter nos caminhos da materialidade? Querem se manter nos caminhos da
dualidade, mesmo não mais cortados da Fonte, ou querem ir para a Unidade?

Vocês não podem pretender levar à frente os dois caminhos e, progressivamente e no passar dos
dias, semanas, que se escoam de seu tempo Terrestre, constatarão que há apenas dois caminhos e
que esses dois caminhos se afastam, de maneira inexorável, um do outro, em vocês, e ao seu redor,

neste planeta e em outros lugares.

***

Questão: no Apocalipse, o que significa «a abertura do último selo»?

Isso corresponde ao momento em que tudo o que estava escondido é revelado.

Isso corresponde, também, ao momento em que o conjunto das forças que visam aprisionar a
humanidade tenta, em um último sobressalto, manter a escravidão.

O último Selo corresponde também, no Apocalipse de São João, a um certo número de eventos
difíceis a viver nesta materialidade.

Entretanto, assim como disse, e como repito agora, nós estamos prontos, o conjunto de forças da
Luz Autêntica, a intervir, se necessário for, a fim de não chegar a certos extremos, não chegar a
coisas que poderiam colocar em perigo a translação Dimensional, de uma maneira ou de outra.

***

Questão: depois do anúncio de Maria, o 'timing' torna-se dependente de reações humanas?

Diríamos, de maneira mais exata, que é durante este período de Revelação da Luz,ao nível coletivo, que o
máximo de desagrados ligados ao humano pode ocorrer. E não depois.

O período que atravessam, desde agora, é o mais delicado para negociar, para vocês e para nós. É por isso
que decidimos permitir aos 24 Anciões realizar este aporte Vibratório, a fim de permitir à humanidade

permanecer estável, através das manifestações que estão aí.

***

Questão: todas as almas devem ascensionar?

Almas ou corpos? O que ascensiona é o corpo, quando o corpo ascensiona. O que ascensiona e o
que é liberado, é a Consciência.

A Consciência é muito mais do que a Alma. A Alma é uma denominação ligada à falsificação da Luz.

Ela está ligada à reencarnação, a uma polaridade quase de natureza eletromagnética. É portanto uma
falsificação.

Assim como dissemos, nós, Arcanjos, quando empregamos a expressão «Semente de Estrela», não
fazemos jamais referência à alma nem ao Espírito, mas à sua dimensão global de Sementes de Estrela ou

de ser de Luz.
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A tripartição denominada corpo/alma/espírito é apenas uma pálida parte do que vocês são, em realidade.

O que vocês são, em realidade, não é do seu domínio. É do domínio do Estado de Ser. Corresponde ao que
poderíamos chamar, se bem que o termo seja impróprio, de corpo espiritual.

Não se trata de um corpo espiritual no sentido corpóreo mas, bem mais, de uma Entidade ou de uma forma
espiritual cuja natureza é variável.

Esta Entidade, ou natureza espiritual, nada tem a ver com a Alma ou o Espírito. A Alma é uma contração ligada
a esta dimensão. O Espírito, ou ainda chamado de 'centelha Divina', é o remanescente do que vocês são e que

permite a vida, nesta dimensão. Mas o que vocês são não é nem isso, nem aquilo. O que vocês são, está
além disso.

***

Questão: então, se o que chamamos de «alma» não releva esse nível espiritual ...

Eu jamais disse isso. Eu repito: a alma faz parte de uma dimensão espiritual contrariada. Ela está
polarizada e ligada a esta Dimensão. Vocês são além desta Dimensão.

***

Questão: na televisão, no vídeo, no cinema, são sempre recorridas as imagens subliminares?

Isso não necessita ser subliminar. Basta empurrá-lo, como Ser Humano, por imagens e sugestões
completamente luminares, e não subliminares, para que o Ser Humano adira.

Olhem, por exemplo, o que acontece com relação aos seus mecanismos ligados ao audiovisual. O
que vocês chamam de estrelas, de vedetes, está relacionado, diretamente, com o mesmo processo de

provocar multidões.

Isso foi vivido, do mesmo modo, com os ditadores, e vivido, exatamente da mesma maneira, com o que vocês
chamam de vedetes.

Há, aí, uma capacidade para criar o que vocês chamam de egrégoras. As egrégoras são o que
mantêm, mais do que tudo, das franjas de interferências sobre as quais tivemos que intervir, a fim de

quebrar o seu fechamento.

As franjas de interferências estão, antes de tudo, ligadas à criação dessas egrégoras, misturadas de emoções,
quaisquer que sejam, e digo sim, quaisquer que sejam.

Obviamente, o medo está em primeiro plano. Mas, mesmo emoções do tipo prazer, que vocês conhecem
através, por exemplo, da prática de esportes coletivos e das massas que são aglutinadas diante de postos de

televisão ou que assistem a partidas(de futebol, por exemplo, ou de rugby, ou de todo outro esporte
coletivo),provocam uma mania coletiva com milhares, ou mesmo milhões de pessoas que olham as
mesmas imagens, e suficiente para criar franjas de interferências e um sistema de controle humano

perfeitamente autônomo, perfeitamente eficaz e que limita o acesso à sua soberania.

***

Questão: a que correspondem os «chemtrails» (traços químicos) que são deixados no Céu?

Há, nesse nível, muita imaginação fértil.

Basta compreender uma coisa que é fundamental: os «chemtrails» provocam o que vocês chamam de
condensações. Eu não me estenderei sobre certo número dessas condensações contendo produtos

tóxicos. Elas são reais.

Mas o mais importante não é isso. O mais importante consiste em compreender que as condensações e o
vapor de água são os meios de modificar o seu clima, do modo mais importante que seja.

Não há portanto necessidade de apresentar, no interior dessas condensações, partículas químicas, que são
bem reais, mas que estão longe de serem constantes.

No entanto, o objetivo mais pronunciado dessas condensações é portanto evitar a transformação
Dimensional. O vapor de água emitido, por esses «chemtrails», vai gerar, na atmosfera da Terra, uma

maior opacidade à irradiação cósmica.



Existe uma balança, que vai num sentido e no outro. Quanto mais as irradiações Solares aumentam,
mais as irradiações cósmicas diminuem.

Eu os lembro de que as irradiações Solares são emitidas de seus próprios corpos de Estado de Ser,
que são o Sol.

A partir do momento em que essas irradiações Solares diminuem, as irradiações cósmicas podem
penetrar ainda mais profundamente na Humanidade.

Ora, vocês sabem que o seu Sistema Solar se aproxima do Sol Central da Galáxia e que está sujeito, desde
vários meses, a bombardeamentos de raios gama, oriundos de supernovas recentemente aparentes em seu

ambiente Solar.

O conjunto dessas partículas é destinado a despertar a sua Consciência. A melhor maneira de fazer
oposição é criar um aquecimento, ou, em todo caso, uma alteração artificial, em relação com o vapor de água

que vai absorver as irradiações que lhes são destinadas.

***

Questão: poderia nos falar da origem dos círculos de colheita?

Os círculos de colheita são criados pelo que chamariam de Inteligências Extraterrestres, em primeiro
lugar pelos Arcturianos.

Eles tiveram inúmeras funções. As primeiras foram de criar ondas de forma e suportes Vibratórios.

Eles tiveram também papéis informativos, ligados a despertar, em vocês, funções informativas, além de
palavras, ligados à forma, ligados ao que chamam de fractais, e à capacidade que têm esses desenhos para

despertar em vocês algumas energias, mas também para revelar algumas informações.

O conjunto de informações que devia ser comunicado à Humanidade o foi.

A prioridade, agora, não está mais nos círculos de colheita, mas numa manifestação muito mais
Luminosa e muito mais direta.

Existem, também, círculos de colheita ligados, simplesmente, aos humanos. A melhor maneira de
desinformar a Humanidade, quaisquer que sejam os eventos ocorrendo no seu planeta, é sempre ali

associar elementos falsificados.

***

Questão: por que Seres Despertos não estão no poder para interagir?

Por uma razão muito simples: a partir do momento em que vocês descobrem a Dimensão Unitária,
não existe qualquer, eu digo, sim, qualquer veleidade de poder outra que sobre vocês mesmos.

A Unidade não pode se conciliar com o poder. Os postos de poder, na 3ª Dimensão, são sempre
postos de poder sobre o outro.

Seria ilusório crer que um Ser Humano Desperto procurasse um posto de poder porque, a partir do
momento em que você é Despertado, em Verdade, você manifesta, em você, um poder pessoal ligado

ao poder sobre você mesmo.

Todo poder sobre o outro desaparece. Enquanto você permanecer no poder sobre o outro, você não
está Desperto. É assim simples.

***

Questão: não conviria agradecer, de algum modo, os maus rapazes, no sentido em que eles nos
conduziram a uma extremidade para ir para ainda mais Luz?

Obviamente, Bem Amados. Da resistência nasce o Fogo. Da oposição nasce a Luz. Casa coisa no seu
lugar.

E é nesse sentido que lhes é solicitado para não julgar, não condenar. Porque vocês não sabem, ainda uma
vez, qual é o nível Vibratório, qual é a Consciência que é procedente do que denominam 'maus rapazes'.

Talvez seja um Ser muito mais elevado do que vocês, que sacrificou, por razões que lhe são próprias, uma
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certa qualidade Vibratória, a fim de que vocês pudessem viver o que vivem.

Nesse sentido, há, não que julgar, nem que condenar. Há, simplesmente, que Ser e que evoluir
Vibratoriamente.

É nesse sentido que o Círculo dos Anciões lhes propõem o que lhes propõem doravante. É no sentido do que
realizamos, com vocês, os Casamentos Celestiais, a fim de lhes permitir elevarem-se, de algum modo, e elevar

o nível vibratório da Terra.

***

Questão: quando Sri Aurobindo evoca o eterno feminino, trata-se do nosso corpo de Estado de Ser?

É ao mesmo tempo isso, mas é também o fato de que, na sociedade na qual vocês vivem,
globalmente, o conjunto da Terra, a Dimensão sacra, a Dimensão sagrada, a Dimensão sagrada

feminina foi, de maneira muito consciente, eliminada e erradicada da sua Vida.

O elemento feminino da Criação, nas Dimensões Unificadas, é o que permite criar e se elevar.

Assim, abaixando o nível Vibratório e a Consciência, que tem a humanidade, do papel da mulher, isso permitiu
evitar que o seu nível Vibratório subisse e escapasse às leis do eletromagnetismo e, por conseguinte, à prisão

na qual estão.

O retorno do eterno feminino se faz pela Luz azul que viverão muito proximamente.

***

Questão: o eterno feminino está igualmente em cada homem?

Bem, por que não estaria?

***

Questão: poderia desenvolver sobre esta noção de eterno feminino?

A expressão «eterno feminino» simplesmente faz referência ao que lhes dizia com relação à noção de
Criadora.

A mulher cria, mas ela não cria apenas a matéria ou os filhos. Ela cria, sobretudo, no nível espiritual.

É isso que foi ocultado, na maior parte das religiões e em todas as concepções de funcionamento da sua
sociedade, desde tempos imemoráveis.

O eterno feminino é, portanto, em vocês, homem ou mulher, a parte e o potencial Criador que vocês
têm que remanifestar.

***

Questão: se Maria, como geneticista, criou os nossos corpos, quem criou as nossas Consciências?

A Divina Maria é efetivamente a Criadora desses corpos que habitam.

Mas ela não é a falsificadora. Essa história ocorreu depois.

Agora, no que concerne às suas Consciências, isto é extremamente delicado de exprimir com palavras
porque vocês são, vocês mesmos, os seus próprios Criadores.

Vocês são, ao mesmo tempo, sem qualquer jogo de palavras, Criatura e Criador e diria mesmo
Criadora.

Esta dimensão lhes foi retirada, a fim de evitar-lhes compreenderem-se como Criador.O fato de remeter este
eterno feminino os envia à Triplicidade. Esta Triplicidade ou triunidade não está ligada ao

corpo/Alma/Espírito. Está ligada a isso, ou seja, que vocês são realmente Consciências que são
Criador/Criatura e Criadora.

Vocês são essa tripla Unidade que lhes foi escondida até o presente.

http://api.ning.com/files/edsR54M3TfUj55dMDOJOmJ9vsw3D54I7ZEJm4ZbaLu5gPSSAQqyNA8UbfJKVGe*sASTYKBPHWKv1l9xWVwDYUj1H5SLGSq6k/vontadeDivina04.jpg


***

Questão: isso significa que nos criamos a nós mesmos?

Sim. Totalmente.

***

Questão: você evoca Maria. O que é dos outros contextos religiosos, filosóficos?

Em todas as tradições presentes na superfície desse mundo existe sempre uma Entidade homem,
Criadora.

Nos cultos os mais antigos sobre os quais vocês podem voltar e rastrear, mesmo desta Humanidade, há os
cultos da Deusa Mãe.

Há, em seguida, os cultos, nos Egípcios, de Sekhmet (deusa de origem egípcia).

Há, em todos os modelos tradicionais, a Presença desse feminino que foi mais ou menos modificado
pelas necessidades da causa, obviamente.

Mas está, entretanto, eternamente presente em todas as Criações.

***

Questão: ensinamentos como os seus existem nessas culturas?

Não há diferença significativa, de acordo com os modelos tradicionais, religiosos, mesmo falsificados, sobre o
eterno feminino, quaisquer que sejam os nomes que sejam dados.

Entretanto, é muito curioso constatar que, naqueles que valorizaram o papel da mulher – e que são
raros – entretanto, são sempre os homens que foram encarregados do poder.

Porque, fundamentalmente, o eterno feminino não é jamais um Ser de poder porque, para criar,
paradoxalmente, não é preciso estar no poder, mas na doação.

***

Questão: esses ensinamentos sobre o caminho para o Estado de Ser são divulgados em outras
partes do Globo?

Mas isso faz parte de uma Revelação que não é um ensinamento.

É, antes de tudo, uma vivência ligada ao que vocês experimentaram este ano, e desde a primeira aparição
do Espírito Santo, coletivamente, em 1984.

Trata-se de um movimento, efetivamente, planetário mas, além disso, trata-se de um movimento que se
refere ao conjunto do seu Sistema Solar.

Não se trata de um ensinamento, mas de uma modificação Vibratória importante e essencial.

***

Questão: sabendo que o mental é uma ferramenta particularmente bloqueadora, poderíamos pensar
que o principal do trabalho se faz à noite?

Isso não é completamente exato. O trabalho se faz igualmente de dia e à noite.

Mas ele se faz, antes de tudo, a partir do momento em que a sua Consciência está polarizada.

É nesse sentido que realizamos, com vocês, os Casamentos Celestiais e propusemos esse gênero de
trabalho que será, num futuro muito próximo, por muitos lugares, por múltiplos canais, amplificado, de maneira

importante.

Lembrem-se de que o conjunto do 'sistema de controle humano' é fundamentado no fato de que uma multidão
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de Seres Humanos leva a sua Consciência sobre o mesmo evento ou sobre a mesma coisa.

Por exemplo, o medo da gripe. Por exemplo, uma partida de futebol.

Imaginem que isso seja realizado, do mesmo modo, com relação a um acontecimento espiritual. A face do
mundo seria alterada, mas na condição de fazer face ao bom evento espiritual e não ao mau.

Assim, portanto, a «luta» (que não é uma luta), mas o desafio que vai se desenrolar sob os seus olhos
está ligado à irrupção da Luz na sua Dimensão.

De um lado, há as Entidades encarnadas que reivindicarão um status de Messias. Do outro, a Luz,
pura.

E assim, aqueles a quem chamamos de maus rapazes vão tentar provocar a adesão da Humanidade à sua
versão, em detrimento da versão real e verdadeira daquilo que está chegando.

************ 
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz e Sementes de Estrelas, eu lhes peço para acolher a nossa Presença.

Recebam Bênçãos, Amor, na nossa reunião.

Eu chego a vocês, acompanhado da Presença do Arcanjo URIEL, Anjo da Presença.

Bem amados Mestres da Luz, eu venho anunciar, neste final de ano, o retorno da Luz em meio à sua Dimensão, não
mais exclusivamente no nível daqueles que acolheram a Luz, mas do conjunto da Humanidade.

Dentro de alguns dias do seu tempo terrestre vai se realizar a integração da Luz.

Esta integração definitiva em meio à Consciência planetária firma o fim do seu isolamento em meio ao seu Universo.

Vocês entram, de agora em diante, no primeiro plano do retorno da Luz unificada e na Unificação disto que vocês
são.

Como havia dito, eu venho, antecipadamente, alguns dias antes, para lhes dar as condições que irão lhes permitir, se
assim o desejarem, acolher (em meio à sua Presença, em vocês mesmos, na sua Unidade e na sua reconexão com a

FONTE, na tripla Radiação) a Luz da Unidade revelada.

Isto será expresso, no nível individual, por aqueles que estão prontos, para fazer a fusão, em vocês, da Coroa
Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do Coração para que estas duas Coroas se entrelacem, se casem e sofram

fusão no meio do seu peito.

A fusão destas duas Coroas Radiantes vai permitir, a partir de 17 de Dezembro, à título individual e para aqueles que
estão prontos, acolher a radiação do Mestre da Luz no seu Templo Interior, no nível da sua Humanidade, no nível da

Consciência coletiva da Humanidade.

Isso assinala o choque da revelação da Luz.

***

Juntos, vocês e nós, Conclave Arcangélico, em conjunto, vocês e nós e o conjunto do Círculo de Fogo dos 24
Anciãos, verteremos, sobre a Humanidade, uma Luz, uma Luz cuja característica essencial é a de reunificar na sua

Presença, a isso que vocês são, de toda a Eternidade, além dos véus da ilusão e além dos véus desta materialidade.
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Estejam em Alegria, não deixem se perturbar, eu digo e repito, pelos eventos exteriores desse choque.

A Luz vem despertar em vocês as Dimensões que, para a maioria de vocês, eram até agora desconhecidas.

Além do Estado de Ser, além mesmo do seu acesso a este Estado de Ser, vocês vão constatar por si mesmos, em
meio a esta Dimensão, a intensidade e a Verdade da Luz.

Durante um mês, entre o dia 17 de dezembro e o dia 17 de janeiro, vocês vão estabelecer os alicerces, no seu
Templo Interior, no seu Coração, para a fusão com as energias de CRISTO e com as minhas energias.

Vocês vão realizar, em vocês, dessa forma, à título individual e nós o esperamos coletivo, a Verdade da Unidade, a
Verdade da Luz e a Verdade do Amor.

Assim como lhes disse o porta-voz dos Anciãos, o Mestre SRI AUROBINDO, eu venho a vocês, em Verdade, em
Unidade e em materialidade, para dissipar as zonas da Sombra que persistem no seu Templo, mas também naquele

da Humanidade.

Tudo o que existe nos reinos do poder, nos reinos da divisão, vai terminar.

Qualquer coisa que mantenha a ilusão e a falsificação deverá se acabar.

Juntos, vocês e nós, em conjunto, vocês, nós e o Círculo de Fogo dos 24 Anciãos, realizaremos sobre esta Terra, e à
vista de todos, de maneira Vibratória, interior e exteriormente, a verdade da Luz.

Esta Luz é uma Luz azul, ela é o Manto de MARIA, ela é o meu Manto e ela é o Manto de BUDA.

Esta Luz é compaixão, esta Luz é compreensão, ela é reunificação para vocês e assinala a abertura do tabernáculo
sagrado e a abertura do seu Coração à Dimensão Unitária.

Pela potência do Fogo do Amor, pela potência da Vibração Unitária e da Tripla Radiação do Espírito Santo, da
FONTE e do Ultravioleta, nós iremos permitir à Luz azul se revelar em meio a esta humanidade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, muitas coisas vão se revelar a vocês, em meio à sua Consciência, em meio à
vida de vocês, em meio ao que vocês têm que estabelecer como reino, sobre esta Terra e em outras Dimensões.

Vocês estão aqui para estabelecer o reino da Verdade, o reino da Integridade e o reino da Honestidade.

Juntos, nós vamos realizar isto.

Como vocês sabem, e também como foi anunciado de maneira breve pelo Mestre SRI AUROBINDO, vocês estão,
hoje, a alguns dias da sua entrada definitiva na Luz do Supramental sobre esta Terra.

Isto vai causar um choque inédito, um choque de revelação e um choque de Amor.

Muitos seres que estão até agora adormecidos, vão se revelar e vão compreender.

Não julguem, não condenem as manifestações exteriores associadas à oposição para o estabelecimento da Luz.

Isto não lhes pertence.

Vocês estão empenhados em se preparar interiormente.

Vocês estão empenhados em se centrar, em se alinhar e, sobretudo, em acolher a Luz da Graça, pois a Luz Azul é
Graça, pois a Luz Azul é Amor e compaixão.

Cabe a vocês se guarnecer, hidratar-se e se alimentar.

A desconstrução vai atingir logo o seu final.

Vocês não têm que se preocupar com o seu futuro, pois isto é agora, nos momentos atuais, e na Verdade da sua
Unidade.

Ao longo das Núpcias Celestes nós realizamos conjuntamente alguns processos e ativações permitindo prepará-los a
isto que está chegando.

Entre o final do seu ano e o dia 17 de janeiro, haverá o estabelecimento e o acesso à Etapa da sua 4a. Lâmpada,
para a ativação do seu chakra do Coração, na totalidade.

Hoje, a Coroa Radiante da cabeça vai se ativar, um pouco mais a cada dia, para lhes permitir direcionar este fluxo de
Luz ao seu Coração.

Vocês têm, para isto, várias formas para acessar e para conseguir.

Vocês têm, em vocês, ativadas pelo Arcanjo METATRON, as Chaves Metatrônicas da Luz retificada e autêntica.

Isto corresponde à Coroa Radiante da cabeça.



Isto corresponde à Coroa Radiante da cabeça.

Em meio à sua Coroa Radiante do Coração encontra-se o acolhimento da Luz Crística, em Unidade e em Verdade.

Associar estas duas afirmações e estes dois pronunciamentos coloca em conexão e em ressonância estas Coroas
para unificá-las, para casá-las e para que sofram fusão no seu Templo Interior.

Eu voltarei pessoalmente sobre o conjunto desta Terra em momento específico do dia 17 de dezembro, às 12 horas,
hora francesa, e durante uma hora, para permitir-lhes realizar esta integração.

O que vocês terão que fazer é simplesmente repetir, em vocês, que vocês acolhem a Luz Crística, em Unidade e em
Verdade, e permitir às suas duas Consciências Vibratórias serem suas e se tornarem a sua Verdade permanente.

Eu estarei aí, sobre esta Terra, em Irradiação, em Presença e em Manifestação na sua densidade.

Não esperem pelos choques, mas, bem mais, pela Alegria inerente a esta reconexão, em vocês.

A Vibração que vai chegar, e que chega, agora, na sua Coroa Radiante da cabeça e acima dela, o que nós temos
denominado Bindu ou Fonte de Cristal, vai agora penetrar no seu Coração e na Consciência Vibratória do seu

Coração, o seu chakra do Coração vai se elevar, por sua vez, até o Bindu.

Além da pronúncia interior do OD ER IM IS AL e do acolhimento da Luz Crística, em Unidade e em Verdade, vocês
vão se ajudar com as suas mãos da seguinte maneira: a sua mão esquerda será colocada na altura da Fonte de

Cristal para acolher a Luz Azul.

A sua mão direita será colocada sobre a sua lâmpada cardíaca e vocês trarão, gradativamente, repetindo
simultaneamente no seu interior OD ER IM IS AL, a Luz Azul (aquela que eu vou lhes dar no nível do seu Coração), e

vocês vão entregar, da mesma forma, a Luz do seu Coração, no nível da Fonte de Cristal.

Por este gesto, e repetindo este gesto, se desejarem, vocês vão permitir a integração total das suas estruturas com a
Luz Azul.

***

Bem amados Filhos da Luz, desde que o conclave Arcangélico se reuniu, e também como vocês sabem, a Presença
do Arcanjo URIEL tem sido fundamental para permitir a preparação do retorno a esta Luz.

Conectados com a FONTE, conectados com a sua Unidade, vocês vão Vibrar novamente a uma oitava da sua
Verdade.

O Corpo de Ser tornar-se-á mais fácil para vocês conectarem e para vivê-lo.

Vocês vão começar, alguns de vocês, o fenômeno denominado ‘translação dimensional’ ou Ascensão, totalmente com
consciência e na plenitude.

Alguns de vocês vão optar, talvez, por deixar definitivamente esta Dimensão.

Isto não é uma decisão da personalidade, mas uma decisão da Inteligência da Luz, da Inteligência da Vibração em
vocês.

Os eventos exteriores, ligados aos Elementos, vão agora ocorrer com força total.

Não se preocupem com as reações humanas, com resistências e oposições podendo se manifestar, ao seu redor e
pelo mundo, no nível do governo, no nível de todas as instâncias de poder.

Elas estão destinadas a desaparecer para que reencontrem, no nível coletivo, a sua soberania Unitária.

Durante este período vocês vão preparar a recepção da Luz Dourada, sobre a qual irei lhes falar na 4a. Etapa.

O que nós vamos realizar juntos, vocês e nós, Unificados, no dia 17 de dezembro, nós poderemos repetir, a cada
dia, no mesmo horário (durante o tempo que vocês desejarem - alguns minutos ou uma hora), juntos neste planeta, e
nós estaremos com vocês, e nós realizaremos juntos, vocês e nós, e o Círculo dos 24 Anciãos, com vocês e conosco.

Assim, pela Luz Azul, nós vamos evocar e vamos chamar a Consciência da Divina MARIA para que possa penetrar na
sua Dimensão.

Nós vamos estabelecer dessa forma o canal de comunicação entre a sua Dimensão e a Dimensão da Divina MARIA.

Não se preocupem com mais nada a não ser com esta Luz.

Vocês têm o suficiente para isto.

Vocês têm o suficiente para metabolizar, integrar, assimilar e manifestar esta Luz.

***

O eterno feminino retorna a vocês, o Mestre de Luz está de volta, em Vibração.



Não acreditem em nenhum ser Humano neste planeta querendo reivindicar o título de mestre da Luz encarnado.

O Mestre da Luz voltará como ele partiu, pelo ar.

Ele não está encarnado.

Não o vejam em um corpo.

Isto será uma armadilha e uma ilusão.

Fiquem centrados em vocês, estejam em Paz, enlevem-se na FONTE, redescubram a sua soberania e deixem todos
os sistemas de controle, que os impediram de chegar ao que vocês São, que se desfaçam sozinhos.

Vocês não têm que lutar, vocês não têm que resistir.

Vocês têm que Ser.

Vocês têm que viver isto e nada mais.

Não se deixem levar por emoções ou por representações.

Deixe-se viver na Verdade da Luz.

Bem amados Mestres da Luz, o conjunto do Conclave se regozija disso que fizeram até agora, sobre a Terra, a
coragem com a qual vocês avançaram e a Alegria que vocês manifestaram para vivenciar a sua reconexão a isto que

vocês são.

Todas as ilusões deste mundo devem cair, e isto é irrevogável e imediato.

Não haverá mais prazo adicional e eu não digo isto para vocês, mas eu anuncio a todos aqueles que ainda resistem
ao estabelecimento da Luz.

Nós não vamos mais permitir, nós, o Conclave, a FONTE, o Círculo dos 24 Anciãos e o conjunto da Confederação
Intergaláctica, a mínima resistência podendo se opor ao estabelecimento e à vinda da Luz.

Nós nada temos que impor, nem vocês, nem nós.

Nós temos simplesmente que restaurar a Verdade, restabelecer o reino da Luz, restabelecer o reino da Unidade.

Isto é agora.

Até o final do ano, várias coisas vão se transformar.

Mantenham o seu Coração leve, mantenham em vocês a Vibração da Luz Azul, experimentem esta Alegria inefável,
pois ela o é.

Vocês não têm que temer, vocês não têm que construir, vocês não têm que esperar.

Vocês têm simplesmente que manifestar, vocês têm simplesmente que ser isso e isso é agora.

Bem amados Mestres da Luz, e de maneira incomum, eu hoje lhes dou a palavra.

Se desejarem esclarecimentos complementares relacionados com isso que está chegando e ao que aí está, então,
bem amadas Sementes de Estrela, nós vamos, juntos, dialogar.

***

Pergunta: até a próxima Etapa, devemos nos conectar com a energia em questão, às 12h00?

Bem Amados, a partir de hoje (12 de dezembro), vocês terão, na hora francesa, a realização do trabalho que eu
venho fazer, a partir do dia 17, diariamente, às 12h00 (hora francesa), dependendo do tempo que vocês tiverem

disponível, durante alguns minutos ou uma hora, no seu ritmo, à sua maneira e da sua maneira.

Paralelamente a isso (eu deixarei o Mestre SRI AUROBINDO, o porta-voz dos 24 Melquizedeque, exprimir-se mais
detalhadamente): na continuação do trabalho do Círculo dos Anciãos, das 19h30 às 20h00 (hora francesa), vocês

irão simplesmente acolher isto que é liberado pelos 24 Melquizedeque.

Muitas Vibrações chegam a vocês.

Durante a Vibração do Círculo dos Anciãos, vocês também terão a Vibração e a Radiância do Arcanjo URIEL ou Anjo
da Presença.

***

Pergunta: o que será necessário para as pessoas que não se prepararam através das Núpcias Celestes?



Bem Amada Semente de eestrela, assim como eu disse após o início das Núpcias Celestes, muitos Seres Humano
não sabiam ainda da nossa Presença.

Entretanto, eles irão desenvolver, neles, o mesmo processo, sem necessariamente precisar das palavras.

Eles serão conectados com a FONTE, do mesmo modo, e com a Unidade.

Vocês são os Transmissores e os Pilares da Luz, vocês são os primeiros.

Mas lembrem-se: os primeiros serão os últimos.

***

Pergunta: é de se esperar desconforto ou alteração no nível físico?

Em vocês, e a título individual, isto é evidente e normal.

Várias coisas devem se alterar em vocês.

Vocês entram na era da Honestidade, da Integridade e da Pureza.

A transparência do seu Ser vai acontecer.

Assim, serão eliminadas de vocês as perturbações, será eliminado de vocês o que não participa da Luz e da Unidade.

Vocês não têm que trabalhar nisso, vocês têm simplesmente que acolher a Inteligência da Luz e, particularmente, a
Luz Azul.

Isto que irá se realizar em vocês, vai pacificá-los e purificá-los no Fogo do Amor.

As percepções Vibratórias serão extremamente fortes, em vocês, no nível da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa
Radiante do Coração e, para alguns de vocês, no nível do que denominam Kundalini.

A Vibração celular, do conjunto do seu sistema de células, vai mudar.

Vocês vão se tornar, como dizer, impermeáveis a qualquer coisa que tente impedir a sua Unidade.

Tanto no nível do seu ambiente familiar, como no nível das modificações induzidas pelos sistemas, que vão resistir e
vão se opor.

Eles não terão mais muito tempo.

A Luz, assim como eu já disse neste verão (inverno no hemisfério sul), venceu definitivamente.

Ela ganhou o direito de se estabelecer nesta Dimensão e de fazê-los reintegrar, se desejarem, as esferas da
Unidade, as esferas da Luz liberada e Autêntica.

No entanto, basta simplesmente, com um pouco de lógica, privilegiar, em meio a esses espaços Vibratórios, e nos
próximos meses, momentos de calma, momento em meio à natureza, momentos que denominam meditação, sem nada

desejar, simplesmente permanecendo alinhados à Vibração da Presença, à Vibração da Luz Azul.

***

Pergunta: os animais estão envolvidos no mesmo tipo de evolução?

Toda a Criação, forjada nesta Dimensão, vai reencontrar, na sua escala, a sua Unidade.

Eu falei que isto dizia respeito a todo o Sistema Solar, a toda a Humanidade e a toda a Terra e, isso, a partir de 17 de
dezembro.

***

Pergunta: quando disse que ‘os primeiros serão os últimos’, o que isso significa?

Isto significa apenas uma doação temporária.

Bem amadas Sementes de Estrelas, a maioria de vocês participou das Núpcias Celestes e despertou em si isto que
vocês São.

Neste sentido, vocês são os primeiros.

Mas, nesse sentido, vocês serão os últimos a deixar esta Dimensão.

O seu papel, já definido, consiste na assistência e na estabilização da Luz.



Pela sua Presença e pela sua manutenção nesta Dimensão, vocês estabilizam a interação das Dimensões
falsificadas com as Dimensões Unitárias, permitindo aos seus Irmãos e suas Irmãs, aos animais, às plantas e ao

conjunto da sua Criação, reencontrar a Unidade deles.

Este papel é fundamental.

***

Pergunta: qual a melhor maneira de agir com as nossas crianças?

Como foi dito por vários oradores, vocês não precisam se preocupar com os outros.

Vocês têm que Ser e que transmitir esta Luz.

O restante será feito pela Inteligência da Luz.

À medida que vocês penetrarem gradativamente na irradiação da Luz Azul, vocês vão constatar que as coisas se
tornam evidentes e fáceis.

Esta é a característica essencial da Inteligência da Luz.

A confiança faz parte disto, seja na sua Vida, de seus familiares, das pessoas próximas a vocês.

Procurem a Verdade, contentem-se em estar na Verdade e todo o resto será gerenciado da melhor forma possível
para vocês, no sentido da Vontade intrínseca da Luz.

Isto corresponde ao que o Arcanjo ANAEL lhes ensinou sobre o Abandono à Luz.

Lembrem-se, e nunca se esqueçam disso, de que a Luz é inteligente, quer esteja associada ao Ultravioleta e às
partículas Adamantinas, quer esteja ligada à FONTE ou ao Espírito Santo ou, como agora, à Irradiação Azul.

Todas as Luzes Unitárias são Inteligentes.

Se vocês se colocarem sob a influência desta liberação, se vocês se mantiverem no seu Centro e na sua Unidade,
entregues à Unidade e à Luz, absolutamente tudo vai correr bem.

Vocês não têm que se preocupar com a sua segurança.

Assim como disse CRISTO quando estava entre vocês: “o passarinho se preocupa com o que ele vai comer
amanhã?”

Vocês entram na era da Inocência.

Vocês entram na era da Inteligência e na era da Unidade.

Muitas coisas em suas vidas vão mudar e se estabelecer de maneira fluida.

Vocês não terão mais vontade de se opor ou de resistir, mas simplesmente de acolher a Verdade.

Eu diria ainda que vocês estarão onde deveriam estar em função dos eventos, no seu lugar e em meio à sua
localidade, e do local em que vocês se encontrarem, vocês poderão conduzir melhor isto que vocês têm que fazer.

***

Pergunta: qual a diferença entre a Luz Azul e a Luz Dourada?

A Luz Dourada é uma oitava diferente.

Até agora, nós falamos juntos da energia sem cor, nós falamos do Ultravioleta, invisível aos seus olhos, que é uma
Vibração e uma Radiação.

Nós, juntos, conversamos e vivenciamos, nesta densidade em que vocês estão, a Radiação da FONTE e a Radiação
do Espírito Santo.

Hoje é a primeira vez que eu emprego o vocábulo de Luz colorida.

A Luz Dourada é a Luz da libertação.

Ela é a Luz que restitui vocês, totalmente, ao seu Estado de Ser.

Ela é a Luz do Sol.

E isto é para o dia 17 de janeiro.

***



Pergunta: qual foi o fenômeno visto no céu da Noruega (09.12.2009): uma luz azul emanando de uma luz em
espiral? Ele está relacionado com as suas energias?

Bem amadas Sementes de Estrela, eu lhes peço simplesmente, sobre isto que vocês assinalam, para se conectarem
apenas com o seu Ser interior e para não dar ouvidos ao que foi anunciado por diferentes vias. Isto foi falso.

Esta Luz representa a ancoragem, nesta sua Dimensão, do primeiro Portal Interdimensional revelado à Humanidade.

O segundo Portal vai intervir em pouco tempo.

Quando eu digo pouco tempo, isto significa alguns dias, em outro local e no lado oposto deste planeta, no nível da
Antártida.

Naquele momento, vocês saberão que o momento chegou.

O momento é da vinda da Luz Azul se vertendo totalmente em vocês.

A desconstrução será feita, então, totalmente.

Vocês vão se banhar em um Amor indizível.

Assim, evidentemente, e até o último momento da sua Humanidade na sua Dimensão, tudo será feito pelas forças de
resistência e de poder que ainda desejam controlá-los para que vocês não tomem consciência da Verdade.

Mas isto é muito tarde.

Cada vez mais as Sementes de Estrelas vão se revelar e se levantar, sem violência, mas na afirmação da sua Luz, da
sua Verdade e da sua Integridade.

E é o que permite hoje, e o que permitiu recentemente, ao Anjo da Presença, de acompanhá-los, todos vocês, sem
exceção, e de fazê-los Vibrar em outro nível.

Então, hoje, os Portais Interdimensionais permitem a entrada da Luz na sua Dimensão, de maneira visível e coletiva.

Isto é também, para a Confederação Intergaláctica, uma maneira de lidar com qualquer eventualidade.

Todas as opções estão em aberto.

Tudo vai depender da maneira como as forças de resistência vão se opor.

Eles mostraram os seus limites.

Eles entenderam que a pressão e o peso sobre vocês estão em via de conclusão.

Mas nós devemos, como Consciências responsáveis (também no nível do Conclave, dos 24 Anciãos, das Forças
Intergalácticas), estarmos prontos para qualquer eventualidade.

É neste sentido que criamos, no nível do mundo da superfície, isto que foi elaborado ao nível desses vórtices (isso
que apareceu e o que vai aparecer), em relação direta com os mundos Intraterrestres e com os mundos

Extraterrestres, bem como com os mundos Ultraterrestres.

Isto não significa, é claro, que a Confederação Intergaláctica irá intervir de maneira visível, mas sinaliza, efetivamente,
que a Luz o fará de forma visível.

O resto será adaptado aos eventos.

***

Pergunta: o que aconteceu com a instalação das doze Estrelas de Maria?

As doze Estrelas de Maria faziam parte da instalação das Núpcias Celestes.

Em vocês, estão ativados cinco pontos de Vibração tendo permitido fazer a rotação da Coroa Radiante da cabeça,
associados diretamente às Chaves Metatrônicas.
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As sete Chaves restantes, permitindo ativar totalmente os doze pontos da Coroa Mariana, ser-lhes-ão reveladas mais
tarde, a partir do momento em que tiverem feito a alquimia da Coroa da cabeça e da Coroa do Coração, através dos
seis pontos de Vibração situados no nível do Coração (que lhes foram comunicados, há mais de um ano, por um dos

24 Melquizedeque, o Mestre RAM).

Estes seis pontos do Coração vão sofrer fusão com os cinco pontos da cabeça, e com mais um outro ponto,
constituindo, então, a Coroa Radiante Unificada no conjunto do seu Ser, perceptível também tanto no nível da cabeça

como no nível do Coração.

Mas isto não é para agora.

***

Pergunta: você tem informações sobre o período de catalepsia da Terra?

Isto vai ocorrer quando a Divina MARIA lhes tiver anunciado, 72 horas antes, a título individual.

Vocês não têm que se preocupar com isso agora.

Contentem-se em acolher a Luz, sabendo que serão avisados com antecedência.

De qualquer maneira, isso não vai ocorrer antes do Anúncio a ser feito por MARIA.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Ancoradores, Transmissores da Luz, eu irei
encontrá-los então no dia 17 de dezembro, de maneira individual e coletiva.

Não haverá, durante esta hora, qualquer palavra a ser pronunciada.

Haverá simplesmente, em vocês, a minha Presença.

Eu voltarei, agora, com palavras, e se quiserem, para lhes explicar, da mesma maneira, a 4a. Etapa que vai ocorrer,
eu lembro a vocês, no dia 17 de Janeiro.

Eu voltarei alguns dias antes, no domingo que antecede o dia 17 de janeiro.

Nesse domingo, eu voltarei às 10h00 da manhã, na hora francesa.

Vocês podem se conectar também nesse dia.

Eu darei, nesse momento, os elementos que irão lhes permitir vivenciar a Luz Dourada, acoplada à Luz Azul.

Eu lhes peço para aceitar e para acolher, em vocês, toda a Radiância e os agradecimentos do Conclave Arcangélico.

Bem-vindos à sua Eternidade, bem-vindos nisso que vocês São, além da aparência do que vocês vivem.

Nós os abençoamos, vocês são queridos.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article7d78.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-12_decembre_2009-article7d78.pdf
12 de dezembro de 2009
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***
 

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


Caros irmãos e irmãs na encarnação, por favor, aceitem as minhas saudações.

Eu Sou aquele que foi Sri Aurobindo.

Eu faço parte, como alguns de vocês sabem, dos 24 Melquizedeques.
Eu Sou, atualmente, perante vocês, o porta-voz.

Eu me manifestei, há alguns dias, para anunciar o trabalho do Círculo dos 24 Anciões, voltado para esta Terra.
O trabalho que permite direcionar e canalizar para vocês esta Luz que vocês percebem, alguns de vocês, e que

vocês verão muito em breve.
Somos todos seres que já percorremos, em um corpo, na encarnação, o caminho da Terra.

Portanto, nós podemos entender, assimilar melhor o que vocês vivem e o que terão que viver.
Nós somos, de certo modo, seus últimos intermediários humanos, antes de alcançar, além de nós, os mundos de

Vibrações muito mais etéreas que a nossa e, em particular, o mundo dos Arcanjos que jamais conheceram os
caminhos da encarnação.

O Arcanjo Miguel lhes revelou uma série de coisas que devem ocorrer, em poucos dias, no nível do seu planeta.
Como eu anunciei, e como outros Melquidezeques anunciaram, vocês entraram na alvorada do último dia.

Uma porta se abre, uma porta principal na história da Consciência.
Esta porta é aquela que irá levá-los, por intermédio da Consciência e da Vibração, à sua Dimensão eterna, além das

ilusões e sofrimentos deste mundo.

***

Eu fui aquele que primeiro percebeu esta Onda Galáctica de Luz que, hoje, chega e bate à sua porta.
Hoje, vocês são, cada um na Terra, capazes de viver isso que, na minha vida, era excepcional e raro.

Hoje, um número muito maior é chamado para viver isso: a emergência do Supramental dentro da sua Consciência
que irá lhes permitir banhar-se, além da meditação e da oração, em um estado de Consciência Unificada feito de Paz,
de Vibração, de Luz, de interioridade, que, gradualmente, irá lhes permitir fazer a experiência da Unidade e, então, da

saída dessa luta do mundo.
O período que vocês irão viver é uma aprendizagem, uma aprendizagem rápida que deve conduzi-los a transferir a

sua Consciência para outra realidade, para outra verdade.
Essa era, na minha vida, a meta do Yoga Integral.

A diferença, em relação à minha época é que, hoje, está aberto para a multidão.
Eu diria que basta simplesmente o conhecimento e a aproximação, uma vez só, para entender e viver isso.

Portanto, eu iniciei, há quatro dias, com os meus 23 Irmãos, o princípio desse Círculo de Anciões, a fim de vocês se
beneficiarem, na imersão, durante um período de tempo extremamente específico, e fazê-los viver este estado de

Samadhi que reproduziremos esta noite, se vocês quiserem e, como disse o Arcanjo Miguel, daqui para frente, todas
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Samadhi que reproduziremos esta noite, se vocês quiserem e, como disse o Arcanjo Miguel, daqui para frente, todas
as noites, das 19:30 às 20:00 horas do seu relógio e até o período da sua próxima Marcha Micaélica (ndr: deste dia

até o próximo 17 de janeiro, dia da 4ª Etapa).
Isto deverá permitir que vocês superem e passem pelos eventos externos específicos.

***

Sua elevação em Vibração, através do intermédio deste Samadhi, permitir-lhes-á transcender, numa certa extensão,
os limites inerentes a este corpo e a esta Dimensão e irá preservá-los realmente dos inconvenientes.

O modo de proceder será muito simples: será suficiente que vocês se sentem (e não deitem), simplesmente, com
braços e pernas descruzados, alinhados, as palmas das mãos voltadas para o céu, os olhos fechados, enquanto

adotam uma respiração confortável e natural e deixam agir, em vocês, aquilo que, nós, os 24 Anciões, lhes propomos.
Este trabalho representa um primeiro passo em direção à Consciência Unificada, em direção à função da Consciência
Unificada que é a não-separação dos seus irmãos e irmãs, do conjunto de Energias e de Consciências do Universo,

nesta mesma dualidade.
Principalmente, o que será obtido, bem além desse período de meia hora, será um estado de graça e de plenitude

que os ajudará na sua vida cotidiana, que os ajudará no seu caminho.
Esta simples meia hora será, para vocês, a oportunidade de se aproximar e de viver certos estados de Consciência,

dentro mesmo desta densidade, que favorecerão, graças ao trabalho Micaélico, a sua habilidade de viver, não só
nesta densidade, mas nos mundos Unitários, no seu corpo de Estado de Ser, para viver as experiências que,

gradualmente, trarão a sua Consciência à nova realidade.
De fato, vocês entraram na aurora do último dia, o que significa que vocês entraram nos Tempos anunciados e

profetizados em todas as tradições.
Na minha tradição, durante a minha última vida, chamava-se o fim do Kali Yuga, ou Era da Sombra.

Naquilo que eu escrevi, ditado pelo Cristo, quando eu fui São João, o período que vocês vivem é aquele do
Apocalipse.

Isto não deve desestabilizá-los, mas, bem ao contrário, torná-los Conscientes de que esse Apocalipse é também uma
chance única de recuperar a sua herança, a sua Dimensão e, então, manifestar, nesta mesma densidade, um estado
de Consciência não habitual, cheio de Alegria, cheio de plenitude, cheio de serenidade, que os farão ver as coisas de

outro modo além de simples razões, do que simples visões costumeiras.
Ser-lhes-á também permitido, literalmente, portar e suportar o que deverá ser portado e suportado.

***

Neste espaço de acolhimento e de Presença, vocês irão se manter no estado de interiorização, para deixar a sua
Consciência tal como a superfície de um lago: sem ondulação.

A meta deste trabalho, pois esta é uma delas, é ajudá-los a passar por este período.
Isso irá cessar com certeza na véspera da 4ª Etapa (ndr.: 17 de janeiro de 2010) porque, naquele momento, vocês
não irão mais necessitar disso, mas, durante este período de pouco mais de um mês no seu tempo terrestre, vocês
irão se beneficiar, na sua densidade, de uma nova energia para fazer o que é para fazer e desfazer o que é para

desfazer.
Uma nova paz irá habitá-los.

Este espaço de meia hora fá-los-á se beneficiarem, durante seus dias, de um estado de genuinidade e tranquilidade a
nenhum outro comparado, que irá lhes devolver um tempo mais flexível e mais genuíno.

Este é o papel principal que nós decidimos, nós, Melquidezeques, para alcançá-los e os inspirar a uma nova força, a
fim de lhes permitir o acolhimento da Luz Azul e das suas qualidades.

Ele é, portanto, simultaneamente, um trabalho preparatório e um trabalho conjunto que nós realizamos, juntos, vocês,
nós, e os Arcanjos, essencialmente, sob o controle, evidentemente, de Maria.

Então, se vocês quiserem, antes de abrir um espaço de questionamento relativo a este processo, e com um pouco de
atraso em relação ao nosso horário, nós iremos viver juntos um período de cerca de vinte minutos deste estado

específico.
Portanto, eu lhes peço que se coloquem na postura que eu indiquei e, juntos, vamos realizar, agora.

Então eu lhes digo, teremos alguns instantes para a continuação e para as suas perguntas.

... Efusão de energia ...

Caros irmãos e irmãs, mantendo, se possível, este estado, nós vamos tentar prosseguir com as suas perguntas,
especificamente em relação a isto.

***

Pergunta: Por que, no Apocalipse, essencialmente há a questão de punição, de vingança e não destas energias?

Cara irmã, eu o escrevi sob o ditado de Jesus, além da descrição, além dela, há um aspecto essencial no Apocalipse
de São João que é a sua estrutura vibratória, seja qual for o idioma.

O apelo está em um Livro, que é "doce na boca e amargo nas entranhas".
O fato de querer entender e de comer é o amargor.

O fato de falar, em voz alta, em leitura, é a doçura e Vibração.
Com certeza, o trabalho através das visões e das palavras que eu tinha e era capaz de, na época, assimilar mais,

mas, além das visões, até a estrutura desse escrito remete à Vibração e é isso o que importa.
É o único texto que não foi modificado por causa da advertência do próprio Jesus Cristo.

É necessário ir além do que está escrito para capturar o alcance Vibratório, em relação à enunciação dele.
O restante é somente acessório.



***

Pergunta: Durante o processo Vibratório que nos fez viver, ao que corresponde o fato de sentir uma pressão no nível
do plexo solar e um frescor no nível do terceiro olho?

A significação é diferente para cada ser.
A Vibração do Círculo de Fogo dos Anciões, independentemente do estado de Samadhi, está ligada diretamente ao

que se convencionou chamar de Fogo do Amor.
Este Fogo do Amor é uma Vibração percebida no nível do chakra do Coração.

Sua reação não tem nem que ser analisada.
É um processo para ser simplesmente vivido.

Seja qual for a demonstração que você tiver dela, no nível do corpo, não é isso que é importante, mas, sim, os efeitos
que a seguem.

Querer interpretar a Vibração afasta você da Verdade da Vibração porque ela atua, neste nível, como uma interação
e, às vezes, como uma interferência, entre o seu próprio nível Vibratório e a Vibração que é conectada ao Círculo dos

Anciões.

***

Pergunta: A personalidade irá desaparecer progressiva ou repentinamente?

Isto também é diferente de acordo com os seres.
Haverá, e vocês notarão isto com a progressão dos dias, uma graduação e uma elevação Vibratória.
De acordo com a sua conformação, física e energética, poderá ser passo a passo, ou brutalmente.

***

Pergunta: As implicações do Apocalipse irão durar quanto tempo, no tempo Terrestre?

Como foi anunciado, e como foi mudado, o Apocalipse teria de durar dois tempos, um tempo, e a metade de um
tempo, 1260 dias.

Nós desejamos, tal como eu acho que vocês desejam, que este período se reduza ao extremo, mas isso não depende
de vocês, nem de nós, mas de um conjunto de interações.

Tenham certeza de que, daqui em diante, faremos o máximo para ser o mais breve possível e o melhor possível.

***

Pergunta: Então a duração desses períodos varia de acordo com os eventos?

Sim.
Existe uma forma de elasticidade.

Lembrem-se de que eu disse, há quatro dias (isto irá lhes permitir situar-se temporariamente), que o último Selo foi
aberto.

***

Pergunta: Como gerir o cotidiano leve e simplesmente, enquanto caminhamos espiritualmente?

Enquanto se beneficiam do que nós lhes brindamos, vocês verão, nos seus dias, tal como eu disse, leveza, eficiência
e Alegria.

***

Pergunta: O que será daqueles que não têm Consciência, conhecimento desse processo?

Da mesma forma que, pelos diferentes trabalhos que lhes são propostos (por este canal ou por outros), é preciso
entender bem que vocês passarão por um processo, daqui em diante, coletivo e global.

O fato de, evidentemente, ter a Consciência neste momento é muito útil, mas muitos Seres Humanos irão viver
espontaneamente esses episódios de Samadhi, criando uma forma de separação e de conclusão, de uma só vez, em

relação ao que será vivido na sua Vida, no seu ambiente.
Então, não há mais lugar para se preocupar com isso, tampouco.

Há um lugar de realização, vocês que estão com Consciência disso e vocês permitirão, então, um estabelecimento
muito mais fácil, na sua Dimensão, desta realidade Vibratória.

***

Pergunta: O que significa, no Apocalipse, a referência aos eleitos e à marca da besta?

O fato de ser eleito é aberto para todos, sem exceção, sem distinção de idade, de Karma, de sexo ou outro.
Todavia, a proporção de Seres Humanos aptos, em Consciência e em Verdade, para viver nas Dimensões Unificadas
elevadas (a partir daquela que vocês chamam de seu nível de quinta dimensão), representa uma fraca porcentagem



do conjunto da Humanidade.
O que é preciso que vocês integrem, é que cada um irá para onde sua Vibração o levar.

Então, o fato a ser marcado corresponde ao que eu vi, com as palavras de então: o Ser Humano foi marcado como
gado, em sinal da adesão e da situação de escravidão.

Contudo, é preciso entender que, hoje, o conjunto da humanidade já está em escravidão.
Quem dentre vocês é livre?

Quem dentre vocês é capaz de se dizer livre de todas as correntes que constituem as suas Vidas?
Esta marcação já está ativa, há mais de cem anos, no nível dos seus pensamentos, no nível das suas concepções.

Resta apenas, e isso vai fracassar, marcar os seus corpos e as suas almas.
É por isso que nós temos, nós, o Círculo dos Anciões, e o conjunto das entidades espirituais da Luz Autêntica,

acelerado e avançado no que deve ocorrer.

***

Pergunta: Hoje, o que se tornam as almas deixam o seu corpo?

Elas estão em situação de estase, em espera, se vocês preferirem, de uma emergência da nova Dimensão.
Algumas almas, todavia, decidem voltar de novo para esta Dimensão.

O contingente maior está, entretanto, colocado à espera.
Lembrem-se de que nós temos, literalmente, dissolvido os planos intermediários, que vocês chamam de astral, as

franjas de interferências, onde se recebem as almas após a sua morte.
Isto é ilustrado pela destruição do que vocês chamam de magnetosfera.

Essas almas ficam esperando.

***

Pergunta: O que vêm viver as almas que se encarnam atualmente?

Elas vêm viver este tempo notável, tempo de Revelação e de Reversão.
A mudança dimensional de um sistema e, com muito mais razão, separado da Fonte, é um grande evento para a

história de uma alma, mas para a história, sem nada a acrescentar.
A explosão da Consciência, o seu retorno à Unidade, é um grande processo em meio às Consciências da Vida.

***

Pergunta: Qual é a diferença entre transferência e transubstanciação?

Transferência é a transferência da Consciência.
A transubstanciação é uma modificação atômica do corpo físico.

***

Pergunta: As Terceira e Quinta Dimensões coabitarão no planeta, após a transferência?

Certamente que não.
É impossível.

Há separação de rotas, separação de Vibrações e separação de Consciências.
Um conjunto correspondente a uma forma de reunificação da Consciência.

Mas, todavia, a vibração da terceira Dimensão, mesmo Unificada, não possui os mesmos substratos Vibratórios e as
mesmas partículas de Vida que a quinta Dimensão.

***

Pergunta: Tomar Sílica pode ser útil?

Sim.
O silício, a sílica, é um elemento Vibratório importante, da Dimensão não-dissociada.

A sílica tem a capacidade, também, para ajudá-los a absorver e metabolizar as novas Vibrações.

***

Pergunta: Qual seria a posologia?

Não é do meu ramo, entretanto, existem dois tipos de sílica absorvível e metabólica: há uma sílica sob a forma
vibratória, homeopática, cujas diluições podem elevar hoje, até a décima segunda, décima quinta, e uma sílica

orgânica da qual existem diferentes versões que eu não posso lhes detalhar.
Lembrem-se, entretanto, de que a melhor ferramenta é a sua própria Consciência.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Caros irmãos e irmãs na Humanidade Terrestre, eu vou então deixá-los enquanto lhes trago a minha paz e os
agradecimentos do Círculo dos Anciãos.

Eu digo, portanto, para aqueles que desejarem, até todas as noites. 

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