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O.M. Aïvanhov - Parte 1A - Q/R - Junho 2017 

 

 

Eh bem caros amigos, estou contente de poder novamente trocar com vocês. Permitam-me primeiramente 

abençoar cada uma de vossas Presenças e de nos estabelecermos juntos alguns instantes, no silêncio do 

coração. 

 

 … Silêncio… 

 

Eh bem caros amigos, como eu digo a cada vez, vamos trocar juntos sobre as circunstâncias do que se 

desenrola neste momento.  Como de hábito, eu situo minha intervenção para tentar acompanhar mais de 

perto, eu diria, vossas preocupações atuais do que se desenrola em vocês e sobre esta terra. Então eu vos 

deixo a palavra, eu teria coisas a dizer mas que eu direi se as questões se apresentam, ou então eu direi um 

pouco mais tarde.  No momento deixo vocês se expressarem, e tentemos juntos trocar sobre o que vos 

interessa.  Então, caro amigo, eu te escuto. 

 

Questão : às vezes, sinto o Fogo em todas as células e na estrutura de meu corpo ; então devo me colocar. 

Tenho a sensação de ser mantida pelos tornozelos e punhos e às vezes é doloroso. Isso é da atualidade ? 

 

Então sim, cara amiga, você é mantida pelos tornozelos e punhos como você diz. Como vocês sabem, são 

coisas das quais já  falamos há muitos anos e sobretudo ao redor do período que corresponde à Onda da 

Vida, durante os anos 2011 e 2012. Vocês sabem muito bem que há processos chamados vibratórios e 

energéticos que tocam a estrutura física.  Bem evidentemente, nós sempre lhes dissemos, a consciência é 

vibração. A consciência é ao mesmo tempo pessoal e ela também está ligada a outros planos, tudo isso 

vocês o sabem, mas os outros planos, aqueles da Luz verdadeira, não estão, eu diria, presentes de maneira 

permanente em vossa consciência, ainda existem processos que permitem evitar, eu diria, vocês 

desaparecerem, verdadeiramente e de maneira total para este mundo, a fim de não acabar em fenômeno 

de combustão ou outra coisa. 

 

Vocês sabem, nós sempre dissemos que a Luz é Inteligência. Portanto, alguns entre vocês começam, ou 

recomeçam, eu diria, a viver os processos do Fogo alquímico, do Fogo Ígneo e do Fogo do Espírito 

diretamente nas células.  A ação desse fogo, vocês o sabem, é uma expansão da consciência além da forma, 

como vossa forma, como toda forma. Certamente, essa espécie de dissolução e de transubstanciação, 

necessita de vossa presença aqui nesse corpo para viver isso. É claro, outros entre vocês também vão viver 

diferenças térmicas, isso pode ser exatamente o oposto, como por exemplo sensação de tiritar ou de ser 

transido de frio à noite ou de dia, ou em alguns momentos. 

 

Todos esses processos térmicos, mesmo os laços nos tornozelos, nos punhos, não estão aí para incomodar 

ou para significar qualquer outra coisa senão isso. Ou seja, o trabalho, se posso dizer, da Luz, se faz nesse 

corpo e não mais somente sobre a consciência e sobre as estruturas físicas ou sutis.  Tudo isso eu expliquei 

em relação ao influxo das partículas adamantinas sobre a Terra já desde anos, não é ? Portanto é de fato 

um processo, eu diria, normal, no encontro entre o efêmero e a Eternidade e na substituição, se posso 

dizer, de tudo o que é efêmero pela Eternidade. 

 

Então cada um de vocês pode viver ainda essas variações térmicas de Fogo no nível das células, segundo o 

que a Luz encontra em meio a vossas estruturas. Já falei disso no último mês e ainda no mês anterior, que 
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não se trata mais, propriamente dito, de problemas ligados ao passado, quer eles sejam cármicos, quer eles 

sejam engramas de desequilíbrios na pequena infância ou na idade adulta, não é mais isso. É simplesmente 

a colocação em conformidade de vosso corpo físico, permitindo a ele, no momento vindo, de não mais ver 

seus tornozelos e seus punhos como fixos, mas de escapar, se posso dizer, quando da consumação, seja no 

Apelo de Maria, seja no planeta-grelha final, dos desconfortos ligados ao efêmero. 

 

Portanto é uma forma, eu diria, de manifestação dos processos alquímicos de transubstanciação que se 

produzem neste momento em sua etapa de finalização.  Isso, Maria já lhes disse desde muitos meses, 

quando entramos com vocês no processo de Ascensão da Terra em meio a sua nova morada, mas também, 

eu os lembro, de vossa liberação, qualquer que seja o posicionamento de vossa consciência no momento 

atual. A Luz penetra em todos os lugares, eu repito, ela penetra com cada vez mais intensidade e não há o 

que fazer, eu posso dizer, das lamúrias ligadas ao passado, aos vossos hábitos ou a vossas crenças residuais 

ou ainda muito presentes, não é ? 

 

Portanto são processos de fato possíveis de viver, não somente às noites, não somente quando dos 

alinhamentos, mas também, como você talvez pôde observar, sem que você nada tenha pedido nem nada 

desejado, isso cai em cima. E também, para alguns de vocês que vivem as Teofanias de maneira mais 

integral, se posso dizer, de sentir essa vibração fervente que percorre o corpo mas que não se produz mais, 

quando vocês estão firmemente estabelecidos nessa vibração de vosso coração, na Teofania, que não 

arrasta mais a consciência no processo vibratório porque esse, mesmo se a consciência é vibração, os 

conduz, como vocês o sabem, ao Apelo de Maria, ao Juramento e a Promessa, e portanto a vossa 

ressurreição durante os três dias de estase – ou o mais tardar para aqueles que se opuserem, quando do 

planeta-grelha final. 

 

Toda a sequência dos acontecimentos que nós pacientemente lhes descrevemos, que nós lhes mostramos, 

que vocês vivenciaram, vocês o sabem, toca já desde um certo tempo sua finalidade. Falta apenas a loucura 

humana que começa, como vocês sabem, de maneira cada vez mais evidente por todo lugar sobre esta 

terra, mas sobretudo, além dessas resistências que eu qualificaria de « exageradas » à Luz, por medo, há 

certamente todos os processos dos profetas, das profecias, das predições que nós tínhamos anunciado, 

que se realizam sob vossos olhos a partir do instante em que vocês olham um pouco o que se passa sobre a 

tela desse mundo. 

 

E esse mesmo processo de apocalipse se vive, é claro, em vosso corpo de carne, e a vivência de vosso 

apocalipse, se posso dizer, corporal, depende de vosso estado de consciência, o que quer que lhes chegue, 

e portanto isso pode implicar diversas manifestações.  Mas o que vocês são levados a constatar de maneira 

cada vez mais visível, é certamente que vocês, o que vocês são, torna-se mais independente, se posso 

dizer, da identificação à essa forma, à essa história ou à vossa consciência ordinária. 

 

Isso, é inegável, cada um de maneira diferente, é claro, mas tudo é feito pela Inteligência da Luz, 

independentemente de vossa inteligência pessoal, para conduzir o maior número possível de irmãos e 

irmãs humanos à realidade do Amor, não imaginado, não vivido neste mundo, mas o Amor do qual nós lhes 

falamos sem parar e que todos os místicos e todos os seres ligados ao Espírito têm falado, desde muito 

tempo, desde tempos imemoriais. Portanto tudo isso se vive e se desenrola neste momento mesmo. 

 

Aí está o que eu podia responder, de maneira um pouco longa, a essa primeira questão. Assim, eu escuto a 

seguinte. 
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Questão : cada dia durante mais de uma semana, entre 17/18 horas, eu sinto arrepios que sobem das 

pernas para os rins e depois para o alto do corpo. Qual é a causa disso ? 

 

Mas a causa, essas espécies de arrepios e vibrações que sobem dos pés, é um dos três componentes, se 

posso dizer, da Onda da Vida – que está ligada, é claro, à Teofania também. É o sopro do Espírito, é o 

Verbo, que vem, eu te lembro, do núcleo cristalino da Terra, que está em ressonância com Sírius e que foi 

liberado pouco tempo antes do aparecimento da Onda da Vida. Certamente, essa Onda da Vida teve o 

tempo de desvelar, para aqueles que a vivem, seus diferentes componentes, e hoje a Teofania realiza 

efetivamente esse processo percebido por muitos de vocês concernido ao que foi chamado Onda do Éter 

ou Onda da Vida, em todo caso em um de seus componentes. 

 

Portanto, é de fato normal viver esse gênero de processo, da mesma maneira os encontros com os povos 

da natureza, as vibrações que estão cada vez mais presentes e vossa sensibilidade, eu diria, de algum 

modo, à Luz, que torna-se cada vez mais patente, se posso dizer. Aí está o que posso dizer para completar. 

 

 

Questão : Durante um banho com a maré ascendente, uma grande borboleta, Machaon (N.T. : borboleta 

européia de asas amarelas com marcas negras, azuis e vermelhas), que estava na água, veio grudar-se 

em meu braço esquerdo. Suas asas estavam coladas, eu queria ajudá-la, mas uma grande onda me 

tomou e me levou para a areia. A borboleta tinha desaparecido. O que você pode dizer disso ? 

 

A borboleta é, assim como alguns pássaros, a mensageira celeste, é claro, porque ela voa. A borboleta que 

pousa sobre o ombro esquerdo, ela pousa certamente sobre ali onde vem o anjo guardião, e também os 

seres de Luz. Vocês sabem pertinentemente que quando nós nos manifestamos, aqui ou em vossas casas, 

nós chegamos, para aqueles que percebem nossa chegada, pelo Canal Mariano, pela esquerda se vocês 

querem, portanto uma borboleta que vem pousar enquanto você está na água, sobretudo essa borboleta 

como você diz, é como alguns pássaros, eu já disse, é uma mensageira celeste e é seu anjo guardião que 

vem te acariciar o ombro para te dizer que tudo vai bem. Aí está o que eu posso dizer disso e eu já expliquei 

o mesmo gênero de coisas em relação aos pássaros, me parece, muitas vezes. Sim, de fato. 

 

Aí está o que eu posso dizer... quando vocês estão em Teofania, quando vocês vivenciaram, apenas 

algumas Teofanias mesmo muito ligeiras, se posso me expressar assim, lhes dá uma sensibilidade acurada, 

de uma maneira ou de outra, ao invisível e também aos sinais que são veiculados pelos elementos da 

natureza, pelos habitantes da verdadeira natureza em meio a vossa dimensão.  A borboleta, certamente, 

eu falei disso durante muito, muito longo tempo, concernente à passagem da lagarta à borboleta. De algum 

modo a Luz, seu anjo guardião ou um ser de Luz, veio te assinalar que ele estava ali, muito simplesmente. 

 

 

Questão : em meu jardim, a borboleta chamada « Vulcano »(N.T. : borboleta de asas brancas com 

marcas negras e amarelas), vem voar ao redor de mim. Ela toca meus cabelos e eu ouço o sussurro de 

suas asas. Ela também pousou sobre meu coração. 

 

Isso corresponde exatamente à mesma coisa que a borboleta sobre o ombro. As borboletas são seres muito 

delicados que vêm da lagarta, não é, vocês o sabem. Vocês também tornam-se borboletas, as asas estão 
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secas, tudo está pronto agora já desde um certo tempo, mas como vocês e como eu disse, nós esperamos 

os sinais celestes. Como eu tive a ocasião de dizer, e eu o repito, sobretudo hoje, porque Maria lhes deu a 

data de um processo que começou há três meses, é isso, quer dizer o 8 de março. Esse processo durará o 

tempo que ele durará, nós não controlamos nem Nibiru, nem vocês, nem a Terra, nem os movimentos dos 

planetas, não é, sem isso não haveria mais Liberdade. 

 

Assim nós deixamos de certo modo, e de fato é lógico, as interações da antiga consciência com a nova 

consciência concernente a vocês, a cada um de vocês individualmente, mas também aos planetas, o Sol, 

aclimatarem-se ao seu ritmo para permitir a visibilidade de Nibiru.  Vocês o sabem, é, eu diria, talvez o 

último sinal tangível verdadeiramente evidente que falta para desencadear, se vocês querem, esse último 

processo de liberação coletiva dos irmãos e das irmãs sobre a Terra. Então isso obedece a uma certa lógica, 

a um certo desenrolar – que lhes foi muito explicado em detalhe pelo Arcanjo Anael há vários meses, ao 

qual eu os remeto –, mas é exatamente... tudo o que vocês observam neste momento está ligado, e o que 

se desenrola e que foi profetizado, escrito, mesmo para aqueles que não se interessam pelo mundo, eles o 

vivem em sua carne, é a mesma coisa, não é ? A questão era o quê ? 

 

 

Questão : era somente um testemunho sobre a Vulcano que veio... 

 

Ah sim, a Vulcano, aí está, eu pensei que havia uma outra questão, uma vez que como eu falo muito, vamos 

eu te escuto. 

 

 

Questão : uma noite, em 2013, durante um jejum de três dias, eu despertei e vi um ser humanóide a 

minha cabeceira. Ele tinha um crânio em forma de cone, sem cabelos. Quando ele viu que eu o via, ele 

ficou muito surpreso, ele recuou e desapareceu. Eu voltei a dormir imediatamente. Quem era ? 

 

Então, na representação que eu qualificaria de aproximada da 5ª dimensão, um Arcanjo é uma entidade de 

Luz extremamente brilhante, com uma espécie de toucado sobre a cabeça. Não é o crânio que você viu, 

que é de forma alongada, esse aspecto cônico acima da cabeça é a representação dos Arcanjos quando eles 

se manifestam a vocês no antropomorfismo de 5ª dimensão. Certamente, essa é a forma, eu diria, do 

Arcanjo, no nível arquetípico. Depois vocês têm diferenças uma vez que vosso cérebro, em todo caso há 

alguns anos, ia traduzir isso por traços humanos : Gabriel, é idoso, ele tem cabelos brancos, Miguel, tem 

cachos, etc, etc. 

 

Mas isso, é uma imagem, é claro, e não dos corpos fixos como vocês, mas a forma a mais estável com a 

qual eles podem se aproximar de vocês, mesmo se até o presente vocês tinham muitas dificuldades para 

percebê-los, é uma forma humanóide de 2 metros a 2,40 metros de altura, às vezes mais de dois metros, 

de cintilante cor prata, muito muito brilhante, não é, branco e prata, acima da cabeça, no prolongamento 

da cabeça, uma espécie de cone que dá uma impressão de uma cabeça muito alongada, mas como você 

disse muito bem, com uma forma de cone que se estica. Isso, é assim que nós, vemos os Arcanjos quando 

eles descem vibratoriamente no nível do que vocês chamam a 5D. 

 

Então você viu um Arcanjo, mas esse Arcanjo, você não o viu na representação tal como vossos olhos de 

carne podem vê-lo. Eu vos disse : Gabriel, calvo ou com os cabelos curtos e brancos, o Arcanjo Miguel, com 
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uma cabeleira que faria algumas mulheres tremerem tanto ela é bela, mas isso, é uma representação 

antropomorfisada que se traz ao humano, mas um Arcanjo não tem nada de humano, vocês o sabem. 

 

Ele ficou surpreso, esse Arcanjo, porque é muito raro poder percebê-los nessa forma vibral. Então vocês 

vão me dizer : « mas o Arcanjo, ele não pode saber como essa pessoa o viu ». Desiludam-se, porque ele não 

tem barreira no nível da 5D, vocês o sabem. O que vocês veem com vossos olhos, o outro também pode 

ver, enquanto permanecendo em uma forma, na ocorrência aqui, de Arcanjo, e ele pode ter ficado 

surpreso, esse Arcanjo, que por afinidade vibratória de seu jejum, e sobretudo à noite, você tenha 

percebido, eu diria, essa forma estabilizada da 5ª dimensão. Aí está o que eu posso dizer disso. 

 

Mas esses são os únicos seres de Luz que, quando eles descem vibratoriamente até a 5D, têm essa espécie 

de toucado muito alto acima da cabeça, que dá a mesma luz que a cabeça, não se vê os traços humanos 

nem os detalhes, se vê uma forma de Luz, mas essa forma tem essa particularidade no nível da cabeça, 

todos os Arcanjos sem nenhuma exceção, quando eles se estabilizam na 5ª dimensão. 

 

Outra questão.  

 

 

Questão : Cristo anunciou o fim da farsa da religião. O que é isso ? 

 

O fim da farsa das religiões, basta-lhes abrir os olhos e olhar, seja sobre vossas caixas de imagens das 

televisões, olhar, se vocês se interessam pela história, bom, nós estamos no Ocidente, portanto nós vamos 

falar do catolicismo, hein, eu não falo do cristianismo, mas do catolicismo, tem certamente travestido 

enormemente as coisas. E é claro, o que vocês observam hoje, é que naquilo que podia ser chamado a 

missa, houve terríveis inversões, houve transformações e falsificações já de uma falsificação, que se 

tornaram muito intensas.  Eu creio que vocês têm a possibilidade, ainda sobre vossas telas, de por exemplo 

olhar as missas. Acreditar que o corpo do Cristo, desce em uma hóstia, isso era possível para os grandes 

sacerdotes que existiram sobre a terra mas no resto do tempo, não há mais de Cristo do que, como vocês 

dizem, manteiga no espeto, não é ? 

 

Portanto a falsificação das religiões, ela aparece no grande dia, mesmo no nível, eu diria, de vossas 

mídias.  Por exemplo, os atos contra a natureza que existem em todas as religiões, sem nenhuma exceção, 

são a prova formal de que aqueles que estão na origem disso são, eu diria, velhos perversos. Isso não tem 

nada a ver com a Luz. Não é para nada que hoje nós lhes dissemos que nada podia ser escondido. Todos os 

escândalos, todas as manipulações concernente a todos os aspectos dessa matriz ilusória, vos são 

desvelados. Aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir o vê muito facilmente. É isso também, o 

Apocalipse, é ver a verdade, vossa verdade além de todas as aparências, mas a verdade desse mundo que 

não é senão uma deturpação. 

 

Nós insistimos bastante sobre isso e mesmo assim agora é tempo de afirmar, eu bem digo : todas as 

religiões sem nenhuma exceção, de qualquer corrente que elas sejam, em qualquer parte do mundo, foram 

apenas os elementos retomados pelo velho perverso chefe, ou seja, Yaldébaoth.  Assim que alguma coisa 

de verdadeiro nasceu neste mundo, e assim que foi organizada sob a forma de religião, ela foi falsificada. 

Parece-me aliás que Irmão K, em 2011 e 2012, insistiu muito longamente, no final do ano de 2011, sobre 

essa noção de religião, e também ao que está ligado às imagens, a tudo o que foi travestido.  Hoje, é isso 

que vos estoura na cara, sobre a cena do mundo, como sobre vossa tela interior. 
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Vocês estarão, eu penso e eu espero, muito desconfortáveis se subsiste em vocês zonas de sombra, zonas 

de mentira, zonas que não estão claras, não para julgar, não para fazer alguma coisa, mas para ver e deixar 

isso de lado. Assim certamente essa iluminação vai se tornar extremamente violenta, e sobretudo nos 

meios ditos espirituais. Como seria de esperar no que concerne aos que estão na frente da cena de teatro 

desse mundo, quer dizer a política, as mídias, as finanças, tudo isso já lhes aparecerá como falso, mas claro 

que ninguém reagiu, e aqueles que reagem, em todo caso, eles erram, porque eles se organizam para lutar 

contra. 

 

Vocês sabem que a espiritualidade, como disse Irmão K, desde que ela está organizada em um movimento 

qualquer que seja, não é mais a Verdade. A verdadeira espiritualidade, se posso dizer, a verdadeira Luz, não 

tem necessidade de organização. Ela não tem necessidade de organização piramidal, ela não tem 

necessidade de ter um padre ou uma autoridade superior, isso é da deturpação. E exatamente essa noção 

de intermediário, então eu especifico, quer sejam os monges, quer sejam os curas, quer sejam os padres, 

quer sejam os pastores, quer sejam os rabinos, quer sejam os imames, agora é tempo de ver, são – como 

vocês dizem no mundo antigo ? – os servos de Satã, muito simplesmente. E no entanto eles estão 

persuadidos de trabalhar para a Luz, mas neles permanecia uma forma de avidez pelo poder e pela 

representação. E é isso, hoje, que é ainda mais flagrante, eu diria, do que as imposturas de vossos 

fantoches em todos os países do mundo, porque no Amor não há lugar para a avidez, é claro, nem para o 

orgulho, nem para as máscaras, agora. 

 

Tudo isso vai ser varrido de maneira, eu o repito porque não é sem importância, cada vez mais fulminante, 

e era necessário. Não porque haveria um número suplementar para atingir de consciências ditas despertas, 

acabou, o número está presente sobre a terra desde longo tempo, mas simplesmente que, mesmo para 

aqueles que dormem entre nossos irmãos e nossas irmãs encarnados, eles tenham a oportunidade, mesmo 

com os sentidos habituais, de ver essa mentira, de ver essa cena de teatro como disse a voz trovejante  de 

Bidi, porque ninguém mais poderá se esconder disso. Isso faz parte da Revelação e do Apocalipse.  Tudo, 

absolutamente tudo, deve se revelar, em vocês como sobre a tela desse mundo, como de vosso mundo 

pessoal e íntimo. É isso que está em operação agora. 

 

Então, continuemos. 

 

 

Questão : eu tenho um sonho recorrente. Eu devo passar em um exame e geralmente, eu sei que eu já 

tenho o diploma mas devo repassar. Além disso, eu nunca revisei bem ou assisti ao curso e isso sempre 

me coloca em dificuldades. Poderia me esclarecer ? 

 

Então, os sonhos de exames que se reproduzem para os diplomas que já passaram e que te dão essa 

espécie de humor um pouco inquieto ilustram simplesmente que você teme, em sua vida, ter de ser 

confrontado ao seu próprio passado.  O exame, é o que permite a passagem,  você realiza ou não o exame. 

Eu digo a você hoje que você não pode nem falhar nem realizar sua vida, você pode apenas vivê-la ou não 

vivê-la.  Os sucessos e os fracassos não representam nada para a Eternidade. Portanto o que deve ser 

repassado neste fim de ciclo, e que vocês na maioria têm passado, não é senão de algum modo a ilustração 

dos últimos medos concernentes ao que está além da forma e além de todo o conhecido. 
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Portanto é um sonho de passagem, você descreve uma forma talvez de inquietude ou de mal-estar. Passar 

em um exame é, se posso dizer, exatamente a mesma coisa que vocês realizam hoje. Mas infelizmente, 

como vocês o sabem, não são vocês que decidem passar no exame, são mesmo as circunstâncias do 

confinamento em meio a este mundo, e  das armadilhas em meio à matriz de 3D dissociada. Isso, vocês o 

sabem, isso termina. 

 

Aliás, mesmo as religiões, como evoquei anteriormente, sempre tiveram seres íntegros que puderam deixar 

informações além de qualquer organização e além dos livros ditos sagrados – os quais foram 

profundamente reformulados -, deixaram indicadores temporais que deviam desenrolar-se sobre este 

mundo. Todos – sem nenhuma exceção – os indicadores temporais que foram descritos, em qualquer 

origem que isso seja no nível cultural ou religioso, estão sob vossos olhos, sem nenhuma exceção. 

 

Então certamente vocês vão ter, em relação a isso, cada vez mais irmãos e irmãs que, quanto mais se 

aproxima o momento final, mais vão estar na negação ou na raiva, é normal. Deixem que eles façam sua 

caca nervosa, hein, não entrem nesse jogo, sobretudo para os irmãos e irmãs que já viveram uma vibração 

ou outra. Eles jogam de fazer-se medo, eles foram levados pela sua própria resistência à Luz. Muitas vezes, 

e vocês observarão entre os irmãos e as irmãs que vocês frequentam, são aqueles que reivindicam a Luz 

como estando ausente que são os mais virulentos, porque eles se recusam a aceitar que eles mesmos são a 

Luz. 

 

É muito psicanalítico o que vos digo, mas é de fato verdadeiro. Ou seja que entre os irmãos e as irmãs que 

estão, eu diria, mais na raiva neste momento, e há nisto, hein, até mesmo a negação do que eles 

vivem.  Vocês têm irmãos que estão, como dizer, que foram seres extremamente luminosos, que o são 

sempre em eternidade, mas que a armadilha, se posso dizer, do confinamento neste mundo, tem sido de 

algum modo mais amarga. São grandes seres, e vocês têm, isso eu já disse, frequentemente naqueles que 

têm uma origem reptiliana ou uma ascendência reptiliana, que anteriormente participaram no 

confinamento de mundos ou mesmo no confinamento deste mundo, que hoje estão em raiva contra eles 

mesmos, mesmo se eles reivindicam o fim deste mundo, desta farsa.  São aqueles que vão ser mais 

virulentos, que vão fiscalizar os menores acontecimentos, as menores palavras que nós pronunciamos para 

aí ver uma espécie de justificativa para sua negação e sua raiva. 

 

Então deixem que eles passem, esses, porque são seres que colocaram muitas camadas isolantes, 

quaisquer que sejam as razões, e frequentemente aí tem a ver com as linhagem um pouco predadoras, eu 

quero dizer, mesmo aqueles que estão em 3D unificada, não há unicamente a predação confinante, há 

também o jogo da predação mas onde a morte não tem nenhum sentido porque esses seres, mesmo se 

eles perdem seus corpos, ou eles o ressintetizam imediatamente, ou eles tomam um outro muito 

rápido.  Vocês veem, não há interrupção da consciência.  Os seres que jogaram as forças da predação, de 

uma maneira ou de outra, nesta vida, em outras vidas, que participaram, neste mundo ou em outros 

mundos, dessa mascarada, eh bem é a maneira deles de viver a explosão, se posso dizer, do confinamento. 

 

Então não busquem acalmá-los, nós sempre vos dissemos desde alguns meses que vocês estão presentes 

por vocês mesmos em vosso coração, mas se vocês acrescentam palavras ou explicações àqueles que vêm 

provocá-los, vocês vão ainda uma vez enervá-los, sobretudo se vocês estão em paz, porque eles bem 

sentem que eles não estão em paz. E é claro, é sempre a culpa do outro, a culpa da vida, mas não da vida 

deles, porque esses seres têm dificuldades reais, por sua origem estelar, para ver a eles mesmos. Eles estão 

tomados pelo hábito de se verem através do olhar do outro e portanto de buscar uma aprovação, em suas 
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alegrias como em seus sofrimentos, através do olhar do outro. E assim se vocês têm um irmão que vos diz 

« eu sofro, estou muito mal, eu desejo fazer isto ou aquilo » e vocês sorriem, isso vai enervá-lo mais ainda 

porque eles estão na projeção.  Eles são incapazes, no momento, mas eles o farão com uma graça evidente 

no momento do Apelo de Maria, portanto não se inquietem, hein. 

 

Vocês vão ver, como eu disse, irmãos e irmãs adormecidos, mas também despertos, que vão viver e 

desencadear coisas paradoxais, é o menos que eu posso dizer, mas não se assustem com tudo isso, é 

também uma mascarada. Contentem-se em estarem aí se vocês os encontram, e mesmo se vocês não os 

encontram, de estarem em vosso coração. Amem-os e é tudo, mas não lhes emprestem o ouvido nas coisas 

que seriam de natureza dual. Mas respeitem a eles, porque vocês não sabem o que eles passaram para 

chegar a esse ponto, vocês veem ?  Portanto, vocês o veem bem, em vocês como ao redor de vocês, 

mesmo entre os irmãos e irmãs adormecidos, há comportamentos pelo menos anormais, se posso dizer. É 

normal. 

 

Tudo isso, Sri Aurobindo vos explicou e o Choque da humanidade, alguns entre vocês já o viveram bem 

antes.  Certamente, há um momento coletivo de choque que é o Apelo de Maria, mas vocês já têm, eu 

diria, grupos inteiros de irmãos e irmãs que vivem os choques. Eu não falo necessariamente no nível 

espiritual, eu falo também no nível da organização da sociedade. Há algumas associações de ofícios que 

estão particularmente superexpostas em suas tramas, hoje. Esses, vão ter também  uma certa preocupação 

a se fazer, mas é uma passagem obrigatória, vocês o sabem. Não é uma punição, é uma iluminação, jamais 

coloquem nisso a palavra « punição ». 

 

E tão paradoxal como isso possa parecer, a iluminação total que vocês vivem neste momento pode, para 

alguns irmãos e irmãs humanos tendo a ver, de uma maneira ou de outra, com os répteis e mesmo com os 

dragões, que se encontram a viver os traumatismos, a tombar, a cair, a desaparecer, a ter infecções, a ter 

acessos de raiva, é de fato normal. Riam deles, não diante deles hein, mas riam deles porque eles estão 

nessa espécie de desvario que não é um, são os últimos elementos que os fixaram ou que eles mesmos 

fixaram nos outros, que tentam se desembaraçar de sua gangue, vocês veem ? É necessário relativizar em 

relação a isso.  

 

Mas o principal vocês o sabem, vocês têm a Teofania. Vocês não são obrigados a dizer a esses irmãos e 

irmãs, façam as Teofanias sem parar, mesmo se ele está ainda mais na raiva ou mesmo se ele se torna cada 

vez mais louco.  O importante, é a Liberdade e o Amor, a Luz, e não as recriminações e as gesticulações 

daqueles que estão re-confinados, se posso dizer, em seu pequeno ego e sua pequena pessoa. Isso 

passará. Mas eu vos previno, durante o mês de junho, Maria vos falou das tribulações humanas e não há 

nenhuma razão, mesmo se isso vai muito bem no que vocês são e no que vocês vivem, que vocês não 

estejam sob essas tribulações, isso seria apenas com os membros próximos, amigos ou a família. Vocês vão 

ver, isso vai descascar a partir da segunda-feira após o Pentecostes, é normal. Cada um deve desempenhar 

o seu papel até o fim, e para alguns, até os sedimentos.  

 

Outra questão. 

 

 

Questão : eu vivi a recusa da encarnação na concepção e no parto. Tenho uma linhagem reptiliana. Você 

falou do problema do controle encontrado pelas pessoas que têm essa linhagem.  O medo e a raiva 
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sempre estiveram presentes, eu lutei para existir, não me sinto em meu lugar em nenhuma parte. Os três 

últimos anos foram mais pacíficos, no entanto o medo e a raiva ressurgem com força... 

 

O que é que eu disse ? Vocês veem o primeiro testemunho, vocês vão ver sem parar coisas como essa. 

 

 

Questão : … embora eu não reprima essas emoções, e eu as olhe e as acolha a fim de que elas se 

dissolvam por elas mesmas, elas ainda têm influência sobre mim... 

 

Eh, sim, quer dizer que aí, esse irmão ou essa irmã, eu não sei se é um irmão ou uma irmã... 

 

 

Questão : uma irmã. 

 

Não esqueçam que neste mundo ilusório, a lei que prevalece, é a lei da ação-reação. O que você faz ao 

menor de seus irmãos, é ao Cristo que você o faz. É normal que você experimente a mesma coisa, e é 

melhor experimentar agora do que no momento do Apelo de Maria. Isso de fato corresponde ao que eu 

disse anteriormente, que esse irmão ou essa irmã tenha ele mesmo linhagens reptilianas ou não, isso quer 

dizer que houve acordo com esse tipo de energia, vocês veem ? E isso, deve se evacuar, contudo vocês não 

podem evacuá-lo enquanto vocês não tenham vivido ou bebido até os sedimentos. O Cristo disse bem : 

« Afaste de mim esse cálice », o copo amargo que ele não queria beber. 

 

Então quando vocês vivem isso, para aqueles que devem vivê-lo durante o mês de junho, o único conselho 

que eu vos posso dar, é ficar tranquilos. Façam o que vocês têm a fazer em vossa vida, mas sobretudo não 

escutem tudo o que se diz em vocês porque isso não vem da Luz, isso vem de vossa própria sombra, e 

vocês devem viver o que vocês têm feito viver aos outros uma vez que são as leis deste mundo. 

 

Viver a Unidade, é transcender a ação-reação, pela Existência, pela Infinita Presença, pelo Absoluto, é claro, 

mas enquanto vocês estão inseridos e presos na armadilha neste mundo e vocês não são liberados vivos, 

quer seja pela Onda da Vida, pelo Canal Mariano ou pelas Teofanias, vocês devem, eu não gosto muito 

dessa palavra mas eu direi, no jogo da matriz, isso se chama expiar e pagar.  Portanto é por isso que eu digo 

que é necessário rir disto, uma vez que expiar e pagar, isso concerne à pessoa, isso não concerne à 

Eternidade que esses irmãos e essas irmãs são, assim isso prova simplesmente que eles ainda estão 

inscritos na pessoa e portanto na dualidade. 

 

E todos aqueles entre vocês que têm tido duas pedras na mão, e aliás vocês são inumeráveis, com os 

répteis, ou aqueles que têm uma origem estelar ou uma linhagem ligada a esses mundos, mesmo se vocês 

mesmos jamais participaram de qualquer confinamento de mundo, vocês estão sujeitos às energias que 

prevalecem dessas linhagens sobre este mundo e isso será assim, liberados ou não, até o Apelo de Maria. 

Eu não havia dito isso antes porque há aqueles que teriam estado desesperados, há vários anos. 

 

 

Questão : … eu pouco senti, o Fogo às vezes, eu não chego sempre a escutar as intervenções na 

totalidade. Aquelas recentes, de Maria quase me apavoram e me deprimem. Quando eu tento estar no 

coração ou consagrar o tempo à Maria, eu não fico mais no lugar, o mental reage. 
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Eh sim, Maria, vocês viram a última intervenção de Maria, ela é sempre todo amor, mas aí era muito 

incisivo, era o apelo à ordem da mamãe para seus filhos. Claro, une-se exatamente ao que eu expliquei 

agora mesmo, assim como você o diz, não escute seu mental, e felizmente que nesse lapso de tempo que 

está estendido, se posso dizer, desde já muitos anos, vocês têm tido, para muitos, a possibilidade de 

ajustar, ainda mais próximo da Luz, vossa Presença. É o que se produz hoje. 

 

Mas se vocês têm dado livre curso ao que eu havia chamado os tournicoti-tournicota ou o Si, o orgulho 

espiritual, certamente vocês devem resolver isso aqui. O que foi ligado sobre a terra será desvinculado 

sobre a terra, o que foi ligado no céu será desvinculado no céu. Vocês não podem cortar, mas vocês têm, 

para essa irmã ou entre outros, entre aqueles que estão aqui ou em outros lugares, vocês têm tido da 

possibilidade de viver, como disse aliás essa irmã, as vibrações, mesmo muito pouco. É a isso que é 

necessário se agarrar e não ao que vos diz vosso mental, vossos medos, vossas emoções. 

 

E certamente, se vocês veem a analogia, ela é perturbadora, é a história da mamãe com seu filho que lhe 

diz :  « Não faça isto, não faça aquilo », o filho, é claro, desobedece, e depois de um momento, lhe chega 

uma catástrofe.  A mãe é obrigada assim mesmo de fazer no mínimo uma repreensão mais severa, não 

é ?  É exatamente o que vos disse Maria quando de sua última intervenção do mês de maio. Ela vos disse 

também que a tonalidade do mês de junho que acaba de começar será profundamente diferente. Vocês 

estão em uma espécie de confrontação final onde tudo é visto, da sombra como da Luz, em vocês como no 

exterior de vocês. 

 

É portanto a iluminação da cena final que durará o tempo que durar, isso pode durar um dia, isso pode 

durar algumas semanas, alguns meses, antes de iniciar os 132 dias que ainda não começaram, é claro, 

vocês o sabem.  Há os sinais celestes, são esses que faltam. Os sinais humanos, eles estão aí, acalmem-se, 

desde este mês e de maneira muito particular, mas quaisquer que sejam esses acontecimentos humanos, 

coletivos ou concernentes a alguns países, faltam os sinais do céu, não ? Mesmo se todas as embarcações 

da Confederação Intergaláctica se mostrem de maneira cada vez mais evidente acima de vossas cidades, 

falta o essencial, ou seja o sinal celeste, as Trombetas e o Apelo de Maria, e a visibilidade de Nibiru. As 

coisas serão profundamente diferentes depois disso. 

 

Mas agora, o que eu posso dizer, tanto nós dissemos até o ano passado que é este tempo que foi acordado 

pelas circunstâncias, que permitiu afinar e abrir sempre mais irmãos e irmãs – são as circunstâncias que 

abrem, hein -, e hoje eu vou vos dizer quase o inverso. Diante da  intensidade da Luz, mais o tempo passa, 

mais isso vai ser terrível para a pessoa, mais isso será extraordinário na Eternidade, e isso para todo o 

mundo. 

 

Portanto aí eu não posso mais vos dizer que é uma dádiva, se posso dizer, ter tido todo esse tempo, eu 

posso apenas dizer, e nós estamos com vocês nisso, que agora isso vai muito rápido, se posso dizer, e não 

se demora em prolongamentos exagerados, porque aí, a loucura humana arrisca tomar proporções que 

não mudarão nada, é claro, no ato final, mas, não vale a pena, quando se vive a Luz, quando se vive uma 

vibração, quando se vive o Fogo, ter de assumir os delírios, se posso dizer, e as loucuras de nossos irmãos e 

irmãs que são filiados de algum modo com os répteis, ou que o foram. E eu bem digo, mesmo os dragões 

que não têm nada falsificado, que permaneceram puros, se posso dizer, porque a vibração reptiliana sobre 

este mundo, ela está falsificada, e portanto se vocês têm uma linhagem reptiliana, vocês estão em 

confrontação com vocês mesmos e com a Luz, mas com vocês mesmos enquanto seres de Luz em relação 

ao vosso efêmero.  
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Há muitas dificuldades, sobre este mundo, em 3D dissociada residual, de aceitar, para a linhagem 

reptiliana, reconhecer seus erros. Não é uma questão de orgulho, é uma questão de incapacidade de ver as 

coisas. Não é que eles não querem vê-las, esses irmãos e essas irmãs, é que eles não têm a possibilidade de 

vê-las neles. Eles o veem muito bem no exterior mas eles são incapazes de ver isso neles porque é uma 

anomalia estrutural ; mesmo se eles vivem as vibrações, a iluminação não pode ser completa. Sobre a tela 

deste mundo, ela pode ser completa, mas na intimidade deles, não ; eles não fazem de propósito, eles 

sofrem, os pobres. 

 

Então amem-no, mas não se envolvam em conversação enquanto eles estão nesse estado. É parecido em 

vossas famílias, hein, se vocês querem ter a paz nas cabanas, não vale a pena ir provocar o filho ou o 

marido ou a mulher que não vive a mesma coisa que vocês, porque aí, ele vai rejeitá-los e isso arrisca fazer 

mal, não é ? Alias vocês o constatam, mesmo na rua, se vocês começam a ser todo sorrisos e a ir com o 

coração para eles, em uma loja, vocês podem ser muito bem aceitos, se alguém inconscientemente 

percebe alguma coisa agradável, ou aquele que vai se opor, que vai rejeitá-los e mandá-los passear. Isso 

vocês o veem todos os dias em todos os lugares, é por isso que eu lhes disse e eu repito também hoje : 

estejam tranquilos, vejam os irmãos e as irmãs, vão ali onde é mais fácil, mas evitem confrontar as 

situações, os irmãos e as irmãs quando vocês veem que há dificuldade. 

 

Eu expliquei isso há três anos em relação à resposta do coração, em relação à escolha dos alimentos. Eh 

bem aí é mesmo mais a resposta do coração, vocês não têm mesmo mais necessidade de se colocarem a 

questão, vocês veem claramente os irmãos e irmãs, mesmo no silêncio, com os quais tudo se passa à 

maravilha, mesmo sem dizer nada, e vocês veem claramente os irmãos e as irmãs, despertos no entanto, 

que estão em uma espécie de raiva. Aliás vocês têm isso aqui, vocês têm visto isso todos os meses.  Esses 

pobres irmãos e irmãs não têm os meios, no nível de suas consciências, de se darem conta de seus erros, e 

não serve para nada lhes dizer, é claro. 

 

Então é a isso que vocês são confrontados, eu diria, a título individual, com vossos próximos, com a família, 

com os amigos, na escala de um grupo social ou de uma empresa por exemplo, ou de um grupo espiritual. 

De fato é lógico e isso se atém verdadeiramente a esta única coisa, ou seja uma origem estelar entre os 

Dracos ou uma linhagem que está em relação com os Dracos, mesmo se vocês mesmos jamais participaram 

da menor predação para com este mundo ou para com outros mundos. 

 

Eh sim, porque eu os lembro assim mesmo que vocês têm irmãos e irmãs despertos hoje, sob a forma 

humana, que, em outros mundos,  confinaram e fizeram sofrer os irmãos e as irmãs ; eles estão em 

redenção. Vocês sabem, quando eu disse na época que nós recrutávamos, eu não disse que nós 

recrutávamos somente os próximos Melchisedeques, as próximas Estrelas. Além desse recrutamento, há 

também uma forma de intimação, para alguns irmãos e irmãs, que deverão, não viver um confinamento de 

novo, está fora de questão lhes revidar, mas não obstante de passar por certas depurações. Elas devem se 

passar, eu diria, após os três dias, e é necessário agradecer à Luz porque para esses irmãos e irmãs, elas se 

passam agora, para a maioria deles. Vocês veem ? A Luz sempre faz muito bem as coisas. 

 

 

Eu termino a questão da irmã... 

 

É muito coerente o que ela diz, sim continue. 
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Questão : eu vivo um paradoxo. Estou feliz pelos acontecimentos anunciados e apavorada de não poder 

viver o coração. Estou esgotada, tenho necessidade de vosso esclarecimento. 

 

Eh bem eu mal dei o esclarecimento, hein, mas é sempre a mesma coisa. Que isso seja pelas Teofanias, pela 

Onda da Vida, pelas Coroas radiantes, pelas Portas, pelas Estrelas, enquanto vocês estão inscritos em uma 

pessoa e vocês conduzem isso a vossa pessoa, vocês confinam a vocês mesmos, portanto vocês fazem ato 

de predação para com vocês mesmos, e isso é um natural que se vai encontrar entre todos os 

organizadores e os administradores de mundos.  Isso não concerne unicamente aos Dracos, isso também 

concerne por exemplo ao que eu havia chamado os Hayot Ha Kodesh, a civilização dos Triângulos, aos 

Querubins, que são seres de uma grande probidade de Luz, que, eu os lembro, agenciam os mundos, os 

organizam, não os criam, mas permitem que eles estejam sempre em harmonia. 

 

Vocês bem imaginam que é uma responsabilidade enorme.  Ora, vocês o sabem, enquanto vocês buscam 

controlar o que quer que seja, são vocês que são controlados e vocês são controlados pelo quê ?  Por vossa 

origem estelar ou por vossa linhagem, quer dizer pelas linhagens de predação, não mais coletivas – que 

foram dissolvidas já há muitos anos, mesmo se os Fantoches tentam recriar novas a cada ano – mas isso 

não se mantém, isso não pode se manter, mas eles tentam, eles continuam até o fim. 

 

E esses irmãos e irmãs, e essa irmã em particular, está efetivamente ao mesmo tempo na alegria de ver que 

isso termina, mas ao mesmo tempo no medo.  E o medo, ele não é porque há uma falta de amor ou que ela 

não sente suficientemente o coração, é porque, inconscientemente, ela tem a informação em relação a 

tudo o que eu disse, em relação à origem, às linhagens, em relação às vidas passadas, tudo o que está 

inscrito em meio à Ilusão. 

 

Vocês sabem, vocês têm irmãos e irmãs, qualquer que seja o número de vidas que eles passaram sobre 

esta terra e mantiveram, eu diria, uma certa forma de integridade, apesar de tudo.  Para eles, é muito fácil, 

são todos aqueles que hoje se abrem sem nada pedir a ninguém e vivem o coração, enquanto que alguns 

entre vocês tentam já desde muitas dezenas de anos. Bem, sim, mas aqueles, eles já estavam prontos e 

vocês, vocês não estavam prontos, sobretudo segundo vossas origens ou vossas linhagens. 

 

Mas de graça, não julguem, porque os irmãos e as irmãs que se comportam assim ou que estão na 

agressão, na raiva, e que vivenciaram uma das Coroas ou a Onda da Vida, eles não têm os meios de se 

darem conta, e não serve para nada lhes dizer, eles sabem muito bem que há um mal-estar, se posso 

dizer.  Perguntem ao redor de vocês, e verão que vocês têm mesmo assim, sobretudo agora - não era 

verdadeiro ainda  há alguns meses, mas devido às Teofanias -, aqueles entre vocês, mesmo liberados vivos, 

que são portadores, mesmo sem nenhum confinamento de mundo, eles não estão preocupados.Eles são 

concernidos coletivamente por esta origem ou esta linhagem que vem da predação, e como eu disse, não 

há apenas os dragões, hein, não há apenas os répteis, há também , mesmo se eles não confinam mundos, 

se vocês têm por exemplo o Arturiano em vocês, isso dá um pequeno lado autoritário, teimoso, e hoje, esse 

lado autoritário e teimoso vai tomar proporções enormes, eu os previno. 

 

É a resolução desses antagonismos que vocês portam na estrutura de carne. Mas lembrem-se que todos 

vocês têm, na estrutura de carne, como todos nós quando passamos pela terra, a presença de Maria uma 

vez que o DNA, nosso DNA, sem nenhuma exceção, mesmo se nós jamais colocamos os pés na terra antes 
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desta encarnação, enfim vocês que estão presentes sobre a terra, nascendo vocês precipitam o DNA de 

Maria em vocês, e também, mesmo que vocês não tenham linhagem ligada à predação ou origem ligada à 

predação, vocês tem assim mesmo uma estrutura de cérebro que desviou a Luz. 

 

Portanto esse mês de junho, é ao mesmo tempo a alegria da Teofania e o paradoxo, como isso foi dito, de 

alguns acontecimentos em vosso círculo íntimo, hein, eu não falo dos círculos coletivos.  É necessário 

assumir.  Eu vos falei dos problemas do corpo que permitiam eliminar, hein ; os problemas eram sobretudo 

do lado direito, vocês vão constatar agora que os problemas não são mais laterais, eles vão bater sobre o 

eixo mediano, ou seja antes, vocês tinham dores nos tornozelos, nas pernas, nos braços, nos ombros, agora 

isso vai ser sobre o eixo central. Não há muitas coisas no eixo central, vocês sabem, vocês têm certamente 

a coluna vertebral, mas sobretudo, anteriormente, vocês têm o púbis, vocês têm o esterno e vocês têm a 

cabeça. 

 

Portanto, são esses locais que vão sofrer, ou seja,  que vão haver abalos, traumatismos físicos, ou 

emocionais e mentais, mas vocês vivenciaram, para aqueles entre vocês a quem isso chega ou chegará, 

lembrem-se o que vocês vivenciaram quando vocês estavam na Luz. Cabe a vocês escolher e cabe a vocês 

deixar isso se evacuar, e vocês não têm nenhum meio de ação sobre isso.  E se por acaso são essas 

linhagens ou essas origens que estão no controle e a predação, que querem controlar e que portanto os 

impedem de serem livres.  É isso que é necessário ver, mas não se preocupem, muito em breve vocês rirão 

disso ; que isso seja o Apelo de Maria durante o mês de junho, ou que isso seja o mês de junho que acaba 

sem o Apelo de Maria, a loucura humana, vos permitirá, para muitos de vocês, reajustarem-se sobre a 

frequência da Luz original. 

 

Mas é uma iluminação, hein,  lembrem-se disso, mesmo se isso vos parece negro, mesmo se isso vos dá 

medo, mesmo se isso faz mal, não é senão uma iluminação. 

 

Outra questão. 

 

Questão : onde estão os Círculos de Fogo ? É aconselhável ir ali neste momento ? Como eles vibram ? 

 

Mas já, é necessário saber onde eles estão, porque nunca nós o comunicamos. Exceto alguns entre vocês, é 

claro, que sabem onde eles estão em alguns países, mas não é uma informação que foi difundida. Vocês 

sabem que os Círculos de Fogo foram reativados em 15 de agosto de 2009, quando eles receberam as 

Chaves Metatrônicas que as conduziram até o núcleo da Terra no espaço de dois anos e meio, três anos, 

para liberar o núcleo cristalino da Terra que permite, não somente a Liberação da Terra, mas sua Ascensão 

na nova dimensão de vida. Vocês sabem também que todos vocês estão liberados, mas jamais foi dito que 

vocês ascensionariam ao mesmo tempo, nem que vocês ascensionariam nessa ocasião.  Ao contrário, 

liberados, sim,  isso é certo, mas o destino final, ele é individual, neste processo coletivo. 

 

Então os Círculos de Fogo, eles vibram cada vez mais. Aliás, para aqueles de vocês que se divertem em 

medir as diferentes radiações, cósmicas, solares, o nível vibratório da Terra, do Sol, vocês constatam que 

vocês aterrissam em níveis que, muito simplesmente, nunca, nunca existiram na Terra. E contudo vocês 

ainda têm irmãos e irmãs que continuam suas pequenas rotinas sem suspeitar de absolutamente nada. 

Mas lembrem-se que entre toda essa massa de humanos, há assim mesmo um certo número que não tem 

nada de humano e que são simplesmente portais orgânicos.  Eu não vou retornar sobre isso, nós falamos 

disso muito, muito longamente. 
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E vocês têm cada vez mais buscadores da verdade. Eu não posso falar de buscadores espirituais, vocês 

sabem que é uma heresia, mas de buscadores da verdade que fazem essas constatações neste momento, e 

que descobrem isso.  Portanto os Círculos de Fogo vibram cada vez mais. Ir ali – é necessário saber onde 

estão -, eu não vejo o que isso poderia acrescentar. Eu os lembro, tanto mais que eu me referi aos portais e 

vórtices interdimensionais, que isso seja entre os elfos, ou sobre as linhas élficas ou em certos locais da 

natureza, mas que vocês mesmos tornam-se um vórtice, portanto não vale a pena deslocar-se 

exteriormente. É talvez necessário deslocarem-se interiormente para se ajustarem o mais perto do Coração 

do Coração. Isso, é a Teofania que vos dá essa iluminação e essa vivência. 

 

Portanto os Círculos de Fogo, eles vão muito bem, eles já assumem seu papel desde as Chaves 

Metatrônicas em 15 de agosto de 2009, e ainda mais desde a Liberação da Terra.  Mas sua especificidade, 

vocês o sabem, são locais que têm permitido à Luz reunir, a cada fim de ciclo, o núcleo cristalino da Terra, 

desde que os Nephilim os criaram, há...os gigantes, desde que eles os criaram há mais de trezentos mil 

anos, não é ?  E ir sobre um Círculo de Fogo,  vocês encontrarão a mesma consciência e a mesma vibração 

se vocês tropeçam com um vilarejo élfico com uma árvore mestre. Encostem-se na árvore, tomem alguns 

momentos na orla dos vilarejos dos elfos, se vocês as conhecem, vocês terão a mesma energia que nos 

Círculos de Fogo, exatamente a mesma. 

 

Portanto vocês não têm necessidade de se deslocarem, mesmo se vocês sabem onde eles estão, ou então 

façam o deslocamento para verificar por vocês mesmos que há a mesma qualidade de Luz na orla de um 

vilarejo élfico, em um vilarejo dos dragões, perto dos gnomos, ou ainda perto de um irmão ou de uma irmã 

que é portador, como Metatron vos explicou na última vez, como ele disse, do Pilar de Luz que se realiza 

entre a cabeça, o coração, e o sacro, que não é uma especificidade de todo mundo.  É a realização da cruz 

no interior do corpo, através do eixo KI-RIS-TI, centro do chakra do coração e Porta ER, e do outro lado, 

entre o alto do crânio, a Porta ER e os pontos mais abaixo, no nível das Portas do sacro.  É a mesma 

coisa. Tudo isso se cruzando no eixo alto-baixo e anteroposterior e em pleno meio do que foi chamado o 

Coração do Coração e que está ligado, é claro, ao Cristo. 

 

Vamos, continuemos. 

 

 

Questão : o que significam hoje  as dores do tipo de golpes de espada na cabeça, no coração, sob os pés, 

de tempos em tempos ? 

 

É a espada de Luz.  Isso significa, e vocês têm...aí esse irmão ou irmã fala da cabeça, isso pode ser o 

coração, isso pode ser o sacro, isso podem ser os pés, mas isso pode ser...vocês tiveram a oportunidade de 

constatar que às vezes vocês têm golpes de espada ou golpes de punhal ou golpes de agulha em locais 

incongruentes, na extremidade de um dedo, na extremidade de um pé, não somente sobre as Portas ou as 

Estrelas.  Tudo isso, é o trabalho da alquimia da Luz que põe fim ao efêmero, nada mais e nada menos. 

 

E eu vos disse que as manifestações da Luz, como as manifestações corporais ligadas ao que não foi visto, 

vão se tornar cada vez mais...elas são cada vez mais violentas, porque nós já estamos no mês de junho.  E 

vocês vão constatar um crescimento, se posso dizer, tanto dos processos de desaparecimento, para 

aqueles que desaparecem, dos processo de fogo para aqueles que vivem o Fogo, um crescimento da 
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vibração, um crescimento da negação ou da raiva e do ódio para aqueles que estão, eu diria, submetidos à 

sua própria influência reptiliana, e tudo isso vocês vão viver e ver. 

 

Portanto, a cabeça, o sacro – ou ao invés do sacro, os pés -, é a instalação do Pilar de Luz que faz de vocês, 

não somente um portador da Luz, como nós dissemos, não somente um semeador de Luz, mas um porta-

estandarte da Luz. E vocês sabem muito bem que este mundo não ama a Luz.  Mesmo os espirituais que 

dizem que eles querem ir para a Luz têm um santo horror da Luz. Eh sim, sem isso eles já seriam Luz. O que 

é que os impede, se não são eles mesmos ? 

 

Assim os processos de percepção da Luz, não somente nos vilarejos élficos, sobre os portais, sobre os 

vórtices, nas canalizações nos escutando, fazendo as Teofanias com outros irmãos e irmãs, essas 

manifestações vão se tornar cada vez mais perceptíveis. Então, quando isso concerne ao corpo, deem 

atenção para não entrarem em um mental negativo, a vos dizer que é como uma doença, ainda, que 

aparece. Não é mais como no começo do ano, quando eu lhes disse que isso cristalizava na garganta ou 

lateralmente. Ali, é o eixo central, e mais vocês são tocados no nível do eixo central, isso não quer dizer que 

vocês estão doentes, que vocês estão resistentes ou que vocês têm uma linhagem reptiliana, isso quer 

dizer que a Luz toma concretamente e efetivamente todo seu lugar, e desobstrui o que não tem mais nada 

a fazer nesse corpo efêmero em relação à Luz. 

 

E o Apelo de Maria, para aqueles entre vocês que desaparecem ou aqueles que já foram chamados por 

Maria há muitos anos, vocês verão que isso se passará sem problemas.  A influência por exemplo, das 

linhagens reptilianas presentes seja em origem, seja em linhagem, em vocês, dá uma recusa total da Luz, 

mas são esses seres que servirão à Luz que eles se tornarão após o Apelo de Maria, com força. Mas bem, é 

necessário passar pelo buraco da agulha, portanto, é necessário mesmo assim privá-los de algumas 

riquezas, se posso dizer.  A questão era o quê ? 

 

 

Questão: as dores do tipo golpes de espada na cabeça, no coração, sob os pés. 

 

Isso quer dizer que a Luz está em operação. 

 

Então, questão seguinte. 

 

 

Questão : quando das Teofanias, no momento em que eu volto minha consciência para o peito, acontece 

frequentemente que minha garganta se fecha acompanhado às vezes de queimaduras ou de picadas com 

a sensação de um fluxo que sobe à garganta.  Na noite seguinte à Teofania do Espírito, tive um sonho em 

que restos de mucosidade de repente tinham se evacuado de minha garganta pela boca. O que é isso ? 

 

Então, caro amigo, isso corresponde exatamente ao que eu já expliquei desde o início de minha 

intervenção, mas sobretudo, o que é a garganta ?  Está ligada, claro, à expressão, à comunicação, que isso 

seja a comunicação humana ou, pelo intermédio do 10º corpo, com a Luz, comunicação com o Divino, e 

também está ligada ao corpo causal, ou seja, a tudo o que é cármico. E, como tão bem o disse essa pessoa, 

ela se coloca no coração e às vezes isso fecha a garganta.  Mas é normal, está completamente em relação 

com o que eu disse anteriormente : o coração não pode deixar persistir o que quer que seja que não é 

Luz.  Portanto, se isso  se amarra à garganta no momento em que você se coloca no coração, agradeça, 
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quer dizer que a Luz age já no nível das cruzes da alma, ou seja do basculamento da alma, da reversão da 

alma e da dissolução da alma para deixar lugar ao Espírito. Portanto, tudo vai bem. 

 

É o que eu disse em relação aos irmãos e às irmãs que estão na negação e na raiva, tudo vai bem também. 

Mesmo se isso pode parecer assustador, visto do exterior, ou do interior, como para essa pessoa que vive 

esse estrangulamento, aliás ela mesma o disse, são mucosidades que estão na garganta, são as memórias. 

A garganta, é o nó também das emoções, é o lugar do luto, e aceder ao Desconhecido pela Teofania, é fazer 

o luto da pessoa. Portanto, o luto, se passa sempre no nível da garganta. E é também o corpo causal, é 

claro. Bem, eu não vou responder mais a esta questão, porque tudo o que eu disse antes, também, 

corresponde a esta questão. 

 

 

Questão : após a mensagem de Metatron e a Teofania que a seguiu, eu senti à minha esquerda uma 

força lateral que me contornou e veio se alojar em minha coluna vertebral dando como um choque. Ao 

que isso corresponde ? É o que se chama a reversão ? 

 

O que eu não compreendi, é a expressão « contornar ». Porque, depois eu compreendo, mas o que é que 

se passou exatamente ? Eu não chego a compreender. O que é foi contornado, o corpo ? Isso vem da 

frente, isso vem de trás ? É o quê ? 

 

 

Questão : uma força lateral que contornou meu corpo. 

 

Mas eu não compreendo o que isso quer dizer « contornar o corpo ». Uma força lateral à esquerda, à 

direita, na frente ? 

 

 

Questão : ela veio se alojar atrás, na coluna vertebral. 

 

Sim mas essa força que está na coluna vertebral, é o que Metatron explicou : alguns entre vocês vão 

realizar essa cruz entre o ponto central do coração, ER e KI-RIS-TI atrás, e ER da cabeça e o ponto embaixo 

do sacro. É exatamente isso. É a instalação do Pilar de Luz, aí está.  

 

 

Questão : quando da Teofania com Maria e o Sol, eu tive visões : com Maria, vi chegar da esquerda, 

vestida com uma longa vestimenta açafrão. 

Eu também estava de cor açafrão. Um raio ia dos meus pés ao Sol, tudo era de cor açafrão. Uma outra 

imagem apareceu : um velho senhor avançando para mim, vestido de cinza, um chapéu, e uma bengala 

na mão esquerda. No meu nível ele desfaleceu, eu compreendi que ele devia estar morto.  Durante a 

Teofania com o Sol, eu me senti inchar até tornar-me uma esfera. Havia apenas os pés e as mãos que 

excediam. Você poderia desenvolver ? 

 

Então, tanto posso interpretar sonhos, como durante uma Teofania, o que quer que se produziu, eu diria 

são apenas intercorrências ou interferências. Qualquer que seja o significado, qualquer que seja a beleza do 

que você viu, na Teofania, se posso resumir isso assim, não há nada a ver. Se vocês veem alguma coisa, é 

que vossa consciência não está no Coração do Coração, qualquer que seja a beleza do que é visto.  Portanto 
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é claro, isso tem um significado, mas ele apenas te distancia de seu coração.  Na Teofania, não há imagens. 

Na Teofania, se aparecem processos, mesmo de vossas vidas passadas, de memórias, de pensamentos, de 

emoções ou de visões, é que vocês não estão instalados na Teofania, vocês estão, na orla da Teofania, 

porque eu os lembro, na Teofania, assim como isso foi expressado, não há nenhuma utilidade, ligada a 

qualquer forma, a qualquer visão, a qualquer antecipação do que quer que seja. 

 

Enquanto nos sonhos, é uma mensagem que é trazida e nisso eu lhes dei suficientemente tentativas de 

explicação, na Teofania, quando chegam mecanismos de visão interior, não se interessem por isso porque 

vocês perdem nesse momento, se posso dizer, a realidade da Teofania.  Vocês entram na projeção da 

consciência, uma vez que vocês veem formas, imagens, cenários.  Na Teofania real, tal como ela é vivida, há 

somente a beatitude. Podem haver vibrações, é claro, ou a Onda da Vida, mas sobretudo não visões.  Se 

isso se produz, não lhes concedam nenhuma importância porque a visão, nesse caso, está ali apenas para 

desviá-los da Teofania. Não há nenhuma vantagem, visual, a recolher na Teofania, não há nenhuma 

informação concernente ao efêmero, é a Eternidade, pura, sem mancha, sem imagens, sem visões, sem 

cenário. Portanto, eu não interpretarei essas visões. 

 

A Teofania deve colocá-los na vacuidade. Quando muito, vocês podem ter uma impressão de Luz branca 

difusa, mas aí não há forma. Desde que há o aparecimento da forma, de uma emoção, de uma visão, de um 

pensamento, de uma manifestação do corpo, vocês não estão mais na Teofania. Certamente que a visão de 

início : se vocês fazem uma Teofania dirigida para Maria, vocês pensam em Maria com uma representação, 

vocês podem ter a impressão de ver Maria, mas é uma projeção de vossa  consciência, é um pretexto, se 

vocês preferem.  Mas a verdadeira Teofania é livre de qualquer imagem, de qualquer cenário e de qualquer 

outra percepção a não ser a Luz Branca, se todavia vocês a veem, porque outros estão no negro total. Mas 

vocês sentem, se vocês não desapareceram, esse estado de beatitude. 

 

Desde que há visão, mesmo agradável ou desagradável, isso quer dizer que vocês não estão no Coração do 

Coração, vocês estão na projeção da consciência do coração. Não é de fato a mesma coisa. Não é negativo, 

hein, eu não disse isso, mas eu disse simplesmente que esse não é o objetivo, nem a finalidade, nem uma 

justificativa da Teofania. 

 

Então prosseguimos. 

 

 

Questão : é compatível fazer uma Teofania dentro de um grupo que pratica a meditação transcendental 

de Maharishi Mahesh Yogi ? Senti então uma forte pressão na cabeça enquanto que nas Teofanias 

praticadas sozinho, tudo se passa no coração. 

 

Eh sim. Isso não quer dizer que não é necessário fazê-lo, mas vocês todos têm, eu penso, testado as 

Teofanias, com um presidente da República, com um ator, com um irmão, com um inimigo, e vocês veem 

as diferenças por vocês mesmos. Ou a Teofania se vive no coração, e vocês todos o tem constatado, por 

momentos parece que ela é vivida na cabeça. Isso quer dizer simplesmente que naquele momento vocês 

não estão mais no coração. Então é claro, se isso se produz com algum conhecido, se vocês têm feito as 

experiências e isso chega à cabeça, não vale a pena prosseguir. 

 

A Teofania se passa no coração, no nível da percepção, mesmo se há, como eu disse, a Onda da Vida, as 

vibrações, o Fogo, ou a Coroa, mas é o coração que deve estar na frente.  Se a vibração ou a percepção do 
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coração é substituída pela cabeça, eh bem, isso quer dizer que a Teofania não foi recebida, mas que ela foi 

vivida em troca de vocês, ou seja vocês enviaram algo como um alvo, o alvo não foi tocado e isso retorna 

por ricochete, não no coração mas isso repassa pela cabeça antes de aterrissar no coração. 

 

Isso quer dizer que quando vocês realizam uma Teofania, quer ela seja uma Teofania com um irmão ou 

uma irmã, com um desconhecido, com uma situação, por que não, com um animal, ou mesmo com 

Yaldelbaoth, por que não – eles também são dignos desse Amor, o que quer que seja que eles tenham feito 

-, se vocês se colocam no coração, se isso passa, isso permanece no coração.  Se isso não passa, isso 

repassa em retorno pela cabeça. Não é a mesma coisa que sentir o coração ao mesmo tempo que a cabeça, 

que o sacro ou que a Onda da Vida – isso, é o Pilar de Luz, quando das Teofanias também.   Vocês veem a 

diferença ? 

 

Portanto se vocês vivem, quando de uma Teofania, esse sentimento que isso se desloca para a cabeça, isso 

quer dizer que a Teofania não tocou, se posso dizer, o que devia ser tocado, mas afeta vocês, e é muito 

positivo. Por outro lado se, quando de uma Teofania, vocês se põem a sentir ao mesmo tempo a cabeça, os 

pés, ou a cabeça, o sacro e o coração, ou a cabeça, o coração e os pés, isso quer dizer que vocês estão 

prestes a reconstituir o que o Arcanjo Metatron vos disse há algumas semanas. 

 

 

Questão : por que as Teofanias são difíceis para viver nas grandes cidades ? 

 

Oh isso não é preciso generalizar. Certamente que é mais agradável, se posso dizer, na natureza, nos elfos, 

nos dragões ou nos gnomos, é mais agradável em casa.  Mas as grandes cidades, eu os lembro que  já 

desde, vamos dizer um ano, mas de maneira mais visível agora, as forças da Confederação Intergaláctica 

dos Mundos Livres, não está simplesmente para despertar mais pessoas nas cidades, mas é também para 

conduzir as ações.  E aliás, se vocês buscam imagens de vosso mundo, vocês vão perceber que vocês têm as 

embarcações que emitem elas mesmas Pilares de Luz em meio às cidades.Portanto, não é mais difícil na 

cidade. Se você tem essa impressão, efetivamente, eu te concedo que é de fato verdadeiro, viver uma 

Teofania na natureza, é mais agradável do que vivê-la em um lugar religioso, vamos dizer, por 

exemplo.  Vocês constatarão a diferença muito facilmente.  Mas ainda uma vez, a diferença que vocês 

experimentam, às vezes de maneira incômoda, ela vem de onde ? Ela vem de vocês. 

 

Aquele que é liberado ou que vive as Teofanias completamente, ele não tem necessidade de ambiente 

particular para vivê-las. Vocês veem ?  Portanto, se vocês percebem, não a diferença de retorno pela 

cabeça, mas a impressão de dificuldade para viver essa Teofania em um ambiente poluído como uma 

cidade, é que vocês ainda estão dependentes  dessa poluição, e vocês ainda estão de algum modo na 

dualidade.  Então nesses casos, não quebrem a cabeça, tentem realizar vossas Teofanias ali onde é mais 

fácil, até que vocês se deem conta de que o lugar importa pouco.  O lugar importa pouco a partir do 

instante em que o Pilar de Luz entra na cabeça, pelo Canal do Éter ( o canal mediano forrado de Luz), 

conectado, não somente pela Onda da Vida que subiu, não somente pela descida do Espírito santo, mas 

diretamente pelo coração, assim pelo eixo anteroposterior entre o coração e KI-RIS-TI, e ER na frente, 

acima do coração ; nesse momento vocês se tornam o Pilar de Luz. E o que descreve esse irmão ou essa 

irmã é a mesma coisa. 

 

Simplesmente, ser sensível ao ambiente para viver uma Teofania, mostra que você ainda está dependente 

do ambiente.  Não é grave. E à medida em que as Teofanias vão se viver de maneira mais extensiva, mais 
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intensa, mais vocês constatarão que vocês são independentes, do barulho, do lugar, da vibração do lugar, 

do irmão ou da irmã que está ao lado.  Nesse momento, isso será o testemunho de que vocês não têm mais 

nada que emerge de vocês em meio à dualidade, e que a totalidade de vossa Presença, a integralidade de 

vossa consciência,  passou na Eternidade. 

 

 

Questão : eu não chego a viver Teofanias espontâneas. Por que ? 

 

As Teofanias espontâneas podem se viver ou não.  Eu vos assinalo que Maria primeiro falou de Teofanias 

dirigidas para o Sol, com ela, para ela, para os irmãos e as irmãs. Havia então uma espécie de intenção e um 

mínimo de vontade.  A Teofania espontânea será vivida no momento mais adequado para você. Contente-

se com as Teofanias dirigidas para Maria, o Sol ou as Teofanias do Espírito, mas as espontâneas, que são a 

Teofania perpétua como disse Maria no título de uma de suas intervenções, é algo que não depende de 

você.  Alguns vão viver uma única Teofania dirigida e depois vão viver as Teofanias espontâneas.  Outros 

vão fazer as Teofanias, como vocês dizem, repetidas, um certo número de vezes antes de perceber que eles 

vão viver as Teofanias espontâneas.  E outros não as vivem ainda.  Não há diferença de nível ou de 

hierarquia do que quer que seja, ou de punição ou de retribuição. 

 

A Luz se adapta ao vosso esboço, se posso dizer, a vossa Luz e mesmo a vossa ideia de que está em vocês 

uma progressão.  Aquele que não está mais  em absoluto na noção de evolução ou de progressão, ele está 

no coração da criança, na espontaneidade, e aí, desde que ele realizou que ele podia colocar sua 

consciência no coração para viver alguma coisa, isso vai se viver cada vez mais facilmente. 

 

Então, se não há Teofanias espontâneas, arranje-se para realizar, se posso dizer, as Teofanias com o que te 

parece mais justo, que seja Maria, o Sol, o Espírito, tal irmão ou tal irmã, tal Arcanjo, tal entidade qualquer 

que ela seja. Escolha aquela que te parece a mais evidente para viver e a Teofania espontânea nascerá no 

momento em que ela deve nascer.  Mas vocês observem, como isso foi dito, eu creio, nesta questão ou na 

questão anterior, que essa noção de horário, da mesma maneira quando houve as Núpcias Celestes, que 

havia alinhamentos às 19 horas, vocês talvez se lembrem, para vivê-los. Hoje vocês constatam que as 

Teofanias, esse apelo da Luz, acontecem agora bem antes dos encontros de quinta-feira, e vão continuar 

independentemente de qualquer encontro, seja quando vocês desejarem, seja espontaneamente. 

 

Cabe a vocês, portar vossa consciência, se posso dizer, sobre o coração. Ajudem-se com vossa mão, batam 

no peito. Alguns vão bater no peito através de chutes, para fazê-los se colocarem no Coração do Coração, 

não mais jogar o jogo da projeção. Vocês veem ?  E parem todos esses jogos agora.  Isso não quer dizer que 

não é  mais necessário ir à natureza, isso não quer dizer que não é necessário fazer o que vocês desejam 

fazer, mas isso quer dizer simplesmente que é necessário estarem verdadeiramente lúcidos. A Teofania não 

tem nada a ver com um protocolo.  A oração que Maria vos deu não tem nada a ver com uma prece que é 

preciso repetir para se convencer de alguma coisa ou fazer disso um mantra.  É, eu diria, uma declamação à 

Luz, passando por uma forma, certamente, que é Maria, mas que tem sua utilidade nas matrizes livres. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : é um sonho.  Pedras laranjas, incandescentes, caem do céu. Há muito do mundo, pessoas 

correm, assustadas. Eu não corro mas eu sinto o fogo chegar. Alguns vão sem correr na mesma direção e 
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eu sei que devo segui-los. Eles chegam em um lago, entram na água até estarem totalmente imersos ; eu 

faço o mesmo.  Sob a água, nós nos olhamos e conversamos, depois saímos da água lentamente. O céu 

está azul e puro, e tudo está pacífico. 

 

Ah, eis aí ilustrado nesse sonho a totalidade do processo de Ascensão da Terra e da Liberação.  As pedras 

de fogo, são o quê ?  Miguel. São todos os cortejos de cascalhos, se posso dizer, que acompanham a 

visibilidade de Nibiru e que prosseguem, bem depois da passagem de Nibiru. O que é que você faz ?  Você 

segue pessoas, você entra na água e quando você sai o céu está azul.  Entrar na água é o quê ?  A água é o 

inconsciente, é Maria, são as águas de baixo, são as Águas do alto. É tudo o que está ligado à alquimia, tudo 

o que está ligado à fecundidade e também à transmutação. 

 

Ali, como você mesmo disse nesse sonho, você não acaba sob a terra, enterrado, você não acaba 

consumido por Miguel, mas você penetra na água, você continua a viver sob a água e quando você sai, você 

está renascido. Você vive portanto...te foi anunciado, em sonho, sua própria Ressurreição. Evidentemente 

há elementos reais cosmo as chuvas de fogo do céu, e os elementos mais simbólicos como o fato de poder 

respirar sob a água, mas que te remetem à Maria. Então, te foi mostrado e te foi dado a viver o processo de 

sua liberação. 

 

A água tem um lugar importante, hein, no imaginário, e também nos planos arquetípicos.  A água, é 

certamente o inconsciente, é também o que é necessário à vida.É o elemento mais feminino, o mais 

plástico, o mais receptivo, se posso dizer.  E vocês sabem, eu o disse, há as Águas do alto, que são as Águas 

do Mistério e as águas de baixo, que são as águas matriciais. 

 

Muitos irmãos e irmãs, já desde anos, vivem os sonhos onde há tsunamis que levam tudo.  No sonho que 

me foi apresentado, as pessoas avançam tranquilamente na água. São eles que vão ao encontro da água e 

não a água que vem ao seu encontro.  O tsunami e os sonhos de tsunamis vão se tornar importantes. Isso 

não quer dizer que há tsunamis reais e físicos, mesmo se isso ocorrerá verdadeiramente, mas isso quer 

dizer sobretudo que o Feminino sagrado, a energia de Maria, através de seu Apelo, vai varrer tudo, vai fazer 

tudo desaparecer, tudo o que é conhecido, em consciência, antes que isso desapareça da própria 

matéria.  Isso, é o planeta-grelha final. Assim vocês têm efetivamente muitos irmãos e irmãs que têm 

sonhos onde a água está presente.  Para outros, isso vai ser o fogo, ou os dois, como neste caso. 

 

 

Questão : compreendo perfeitamente quando vocês nos explicam como e por que nós devemos estar 

entregues.  Eu sei que devo manter essa consciência ; acontece por algum tempo e eu estou em paz, mas 

muito rápido a personalidade reaparece. 

 

Mas é normal. Você diz « manter », você se dá conta das palavras que você emprega. Você é ainda a pessoa 

que quer manter alguma coisa. E quando você emprega a palavra manter, você percebe que você é ainda 

uma pessoa, isso me parece muito lógico.  Onde está o Abandono à Luz, lá dentro ?  Quem decide : a Luz ou 

você ?  São vocês que decidem pelas Teofanias que Maria vos propôs, são vocês que decidem quando 

vocês colocam vossa consciência sobre o coração para viver uma Teofania, mas em um dado momento, 

vocês não têm mais nada a decidir.  Enquanto vocês querem decidir, isso prova que vocês vão manter, 

portanto controlar. E vocês exercem o quê ? A predação. 
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É importante inicializar um processo para vivê-la, mas depois, é preciso que vocês desapareçam para deixá-

la se viver. Não são vocês que vão dirigir isso, mesmo se é o caso no início.  A finalidade, não é dirigir e 

manter o estado de Teofania vinte e quatro horas por dia pela pessoa, uma vez que a Teofania faz 

desaparecer a pessoa.  Em um dado momento, é necessário parar de querer manter o que quer que seja, 

sobretudo se vocês já as vivenciam com Maria desde muitas semanas. Maria vos disse, isso duraria no 

máximo dez semanas. Bom, a décima semana ainda não acabou, contudo se aproxima, mas, quando se fala 

de Teofania espontânea, como você quer pôr a palavra « manter » e « espontânea ». Você vê a antinomia 

disso ? 

 

Em um dado momento, é como para as vibrações, como para os Triângulos, como para as Portas, nós os 

fizemos trabalhar em cima para ativá-los, mas hoje, vocês têm necessidade de pensar em uma Estrela ou 

em um Triângulo para que ele se ative ?  Ou para sentir as Portas ?  Não, absolutamente não. É semelhante 

para a Teofania. É necessário distinguir o processo de aprendizagem da vivência da Teofania sob suas 

diferentes formas, e depois é necessário deixar a espontaneidade estabelecer-se.  Sem isso, é o ego que 

quer a todo preço manter alguma coisa. Deem-se conta disso. 

 

 

Questão : isso vai e vem é cansativo. Como fazer para permanecer na boa consciência e não perder a boa 

memória, permanentemente ? 

 

Quando você estiver suficientemente cansada, você parará de querer controlar o que quer que seja, você 

se livrará naturalmente. Vocês têm, através das palavras que vocês empregam, vocês veem muito bem que 

querem dirigir e controlar a Luz, ou seja que ainda estão inscritos em uma pessoa, e aqueles que não estão 

mais absolutamente em uma pessoa. É como se você me dissesse : « eu vou controlar a Onda da 

Vida ».  Não se controla a Luz, ela se amansa em um primeiro tempo para tomar conhecimento e é tudo. A 

partir do instante em que vocês têm uma ideia que os atravessa, de querer controlar a Luz, eu posso vos 

dizer que é vossa ascendência reptiliana que se manifesta, nada mais e nada menos. Então vamos deixar 

isso desabar. Certamente , uma vez que vocês tenham passado a aprendizagem. 

 

O que isso quer dizer « ter passado a aprendizagem » ? É ter realizado algumas, ou algumas dezenas, 

algumas milhares de Teofanias, e constatar que elas se realizam independente mesmo de vossa intenção. 

Mas se vocês querem a todo custo manter, pela intenção, a Teofania, vocês ainda estão em uma 

necessidade controlar a Luz e vocês são, não o testemunho, vocês são a pessoa, que quer agir.  E a pessoa, 

ela age no início, isso vos foi pedido para as Teofanias, para o Yoga da Unidade, para a ativação dos novos 

corpos, mas em um dado momento, é necessário parar de controlar, de querer dirigir a Luz, sobretudo a 

partir da pessoa. 

 

Aquele que não está inscrito na pessoa não se coloca a questão de dirigir ou controlar a Luz.  Ele acolhe 

tudo o que se apresenta, como tudo o que não se apresenta. Vejam através das palavras que vocês 

empregam, onde vocês estão situados. Portanto não há melhor coisa a te dizer e a ver do que isso.  A 

Teofania espontânea, bah vocês não podem mantê-la, uma vez que ela é espontânea. É necessário ser 

lógico. 

 

Maria faz uma Teofania com cada um de vocês a cada quinta-feira, a Confederação Intergaláctica também, 

mais as Radiâncias Arcangélicas. Vocês têm testado as Teofanias com um irmão ou uma irmã, que são 

muito mais do que as comunhões de consciência que foram evocadas nos anos 2010 e 2011, sobretudo. Aí 
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é mesmo uma outra oitava, se posso dizer, mas aí vocês nada podem controlar, nem mesmo manter. Ter a 

ideia de manter esse estado que é espontâneo e natural, doravante, é uma prova de predação exercida 

para com a Luz. Vocês ainda estão, em alguns casos, mas não é grave, em um processo de apropriação da 

Luz.  Ora vocês se apropriam do que não é vocês.  Vocês não podem se apropriar do que vocês são, e 

portanto se vocês são Luz, vocês nada têm a manter, vocês nada têm a decidir.  O que não os impede de 

decidirem fazer uma Teofania em um dado momento. Mas vocês constatam que a Teofania está ali, sem 

nada querer. 

 

E por outro lado, como você o disse tão bem, desde que você quer manter alguma coisa, isso desaparece, e 

é normal.  A Luz, ela não é feita para ser, como vocês diriam, domesticada, amansada, dirigida, uma vez que 

ela é Inteligência, ela é Liberdade, e é o que vocês são.  Portanto, quando vocês dizem « eu não chego a 

manter », é claro que é a pessoa quem fala, e essa pessoa não chegará jamais, jamais, a manter a Luz.  Aliás 

é por isso que de maneira coletiva, há a estase dos três dias. 

 

É próprio, eu diria, da natureza humana, confinada, querer se apreender, querer compreender, querer 

explicar, querer justificar, querer relacionar. Mas a Luz tem necessidade disso ?  Não.  Vosso personagem, 

sim.  Isso foi dito, quando vocês estão em Teofania simples, que ela seja aquela do Espírito ou que ela seja a 

instalação do Pilar de Luz,  o que é importante, não é o que é para ver, uma vez que não há nada a ver, eu 

disse, não é a vibração que vocês estão a analisar, é o estado da consciência que está na beatitude. O resto, 

vocês não o controlam. E desde que vocês decidem :  « eu vou permanecer nesse estado », eh bem, isso 

desaparece, porque é a pessoa que interveio. 

 

Aquele que vai viver ou que já vive, seja a Onda da Vida em totalidade, que foi liberado vivo, ou aquele que 

vai viver a Teofania perpétua e espontânea, como disse Maria, ele não pode ter o menor aviso sobre como 

manter alguma coisa que está lá permanentemente, nem sobretudo querer dirigi-lo, mesmo para alguém 

específico, como Maria disse.  Para o momento, vocês estão habituados às Teofanias de Maria, às Teofanias 

com o Sol, com os irmãos e as irmãs, com vocês mesmos, mas muito rápido agora, e há alguns que já vivem 

isso, vocês têm o desaparecimento de toda intenção, quer dizer que aí, isso se torna realmente 

espontâneo. Essa espontaneidade está diretamente relacionada, vocês o sabem, ao ponto ER, além do 

chakra do coração,  quer dizer a Porta ER que é chamada o 9º corpo, ou corpo de radiação do Divino, ou da 

Fonte, se vocês preferem. 

 

É isso que se vive, e isso não depende de vocês. Uma vez que está aberto e que isso foi experimentado, 

depois isso se instala naturalmente, mas não há técnica para chegar à Teofania espontânea.  Então realizem 

as Teofanias com Maria, com o Sol, com vocês, com o irmão e a irmã, até o momento em que vocês 

constatarão, e é o caso para muitos irmãos e irmãs que não vivem nada de tudo o que vocês vivenciaram 

antes, que descobrem a espontaneidade do coração e o estado de Teofania permanente, que não tem 

necessidade de ligar isso a um deus, a uma entidade, ou mesmo a Maria, ainda que ela foi, eu diria, a 

iniciadora. 

 

… Silêncio… 

 

Outra questão. 

 

 

Não há mais questões escritas. 
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Então vamos para as questões orais. 

 

 

Questão : há alguma diferença entre fazer a Teofania deitado ou sentado, em relação à coluna de Luz ou 

a Cruz ? 

 

Em um primeiro tempo, você pode encontrar uma diferença entre o fato de estar sentado ou deitado. 

Escolha aquela que te é a mais agradável. Eu teria tendência a dizer « deitado », mas você pode constatar 

uma mudança, quer dizer que em um certo dia você terá necessidade de fazê-la sentado. Sobretudo, 

justamente, quando o Pilar de Luz se desdobra, se ele deve se desdobrar, hein.  Metatron bem disse que 

não é obrigatório, mesmo em todos os despertos, mas que isso concerne a alguns irmãos e irmãs 

somente.Mas cabe a você fazer a experiência : como você está em Teofania, sentado, como você está em 

Teofania, deitado. E você mesmo pode, durante a mesma sessão dirigida por Maria, uma vez que ainda 

resta uma, decidir começar sentado, depois se deitar e ver a diferença. 

 

Agora, para as Teofanias espontâneas, você bem pode suspeitar que isso não tem nenhuma espécie de 

importância, e para as Teofanias que você vai dirigir seja para Maria, o Sol, um irmão, uma irmã, uma 

situação, cabe a você verificar o que é o melhor para você : sentado ou deitado.  Mas lembre-se que o 

objetivo, é que isso se torne espontâneo, e aí, isso se produz durante o dia, quer você esteja em pé, 

sentado, deitado, prestes a caminhar, comer ou estar no cinema. Cabe a você tentar. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : durante um mês, eu queimei no ponto de vista da bexiga, à noite, eu não podia dormir. Aí, eu 

caí sobre o esterno e me dói. Isso vai durar todo o mês de junho ? 

 

Então aí, cara amiga, eu disse que isso ia se acentuar.  Cada dia após o outro, cada vez mais forte, até o 

momento em que você terá visto. 

 

 

Questão : em que terá visto ? 

 

Até o momento em que você terá visto, e que eu não posso te dizer do exterior, isso não serve para nada. 

Eles vendem armaduras muito belas nos museus. 

 

Eu posso traduzir isso de outro modo, se você quer, para te ajudar a ver um pouquinho mais claro.  Eu falei 

há pouco dos irmãos e das irmãs que tinham ascendências reptilianas ou linhagens predadoras.  Eu vos 

disse que esses irmãos e essas irmãs, lhes chega não necessariamente alguma coisa no nível do corpo, mas 

isso se expressa antes diretamente pela palavra e a consciência, com a raiva, a negação.  Mas há também, 

eu te lembro que esse corpo no qual vocês está, é um corpo que está, por sua estrutura cerebral, impresso 

de predação, quer você o queira ou não. Se conjuga a isso – isso é para todos os humanos, hein, com 

linhagem ou não, reptiliana ou predadora -, bem evidentemente se existe em você uma ascendência em 

relação a isso, ou uma linhagem ou uma origem em relação a isso, às vezes é a consciência que brinda, mas 

às vezes, é o quê ? É o corpo. Em seu caso, é o corpo. 
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Isso quer dizer que em alguma parte em você, resta um apego ao seu pequeno corpo, e que não é 

visto.  Ainda uma vez, isso não quer dizer que é necessário negligenciar, bem ao contrário, ou ignorar o 

corpo.  É um problema de posicionamento da consciência que se identifica a esse corpo, sobretudo para 

aqueles entre vocês que têm seja uma ascendência, vamos dizer, de predação, seja que vivenciaram desde 

muito tempo as energias, as vibrações.  Vocês tomaram tanto o hábito de sentirem as Presenças, as 

entidades, que vocês estão, de algum modo, um pouco fixados na noção de forma e de corpo. É por isso 

que em seu caso se quebra o corpo, não a consciência, não há necessidade.  A consciência efêmera, hein, 

eu falo.  Quer dizer que seu corpo não seguiu sua consciência na totalidade e que na ocasião do que você já 

vivenciou e do que você vai viver, vai ser dada a oportunidade de realizar que além de todas as 

experiências e os contatos que você vive, e que você vive de maneira cada vez mais nítida, há alguma coisa 

que não é concernida : é o que você é. 

 

Quer dizer que há uma tendência a se identificar ao que é vivido em meio aos mundos sutis, que isso seja 

na natureza, nos sonhos, na percepção das vibrações ou das energias.  Eu te lembro que você não é isso. E 

portanto nesse caso, não é um problema de consciência, não é um problema de apego, propriamente dito, 

à matéria, mas um apego à forma.  Você ainda necessita de uma forma. Assim nestes casos, é a forma que 

vai ser esbofeteada, e eu lhes disse que isso ia bater cada vez mais sobre o eixo mediano, agora, hein, é 

mais...isso ainda pode ser lateral, os ombros, os pés, as pernas, o quadril, mas é sobretudo o que eu 

expliquei : o esterno, a coluna vertebral, o púbis e a cabeça.  As zonas medianas, ósseas.  Mas nisso, vocês 

aí nada podem, é o trabalho normal da Luz nessa fase de iluminação total. 

 

 

Questão : nessas últimas semanas, tive um aumento importante de impaciências nas pernas, o que se 

chama a doença das pernas sem repouso... 

 

Os mecanismos de impaciência, sobretudo noturna, é disso que você fala ? 

 

 

Questão : sim, sobretudo noturna. 

 

Então, as impaciências noturnas traduzem o quê ?  Traduzem uma dificuldade, conjuntural talvez, ou em 

sua consciência, para ir mais profundo.  Quer dizer, aí também, como na questão anterior, qualquer que 

seja a qualidade de seu coração, qualquer que seja a vivência, há uma certa forma de hábito ou de 

propensão a sempre voltar sua consciência para o exterior.  É normal neste mundo, vocês vão me 

responder.  Sim, mas não é mais normal nesta fase das Teofanias. 

 

É um convite da Luz a não mais depender de uma vibração, de uma percepção, de uma forma, de um 

corpo, de uma ideia, de um pensamento, de uma projeção, quaisquer que elas sejam. É instalar-se no que 

foi nomeado, aliás, pela própria Ma, Sat Chit Ananda, a Morada da Paz Suprema, que não é contingenciada 

por nenhum elemento, nenhum pensamento.  E através dos traumatismos do corpo, através desses 

sintomas, as impaciências noturnas, é a dificuldade de voltar ao centro. Então, como eu disse, isso pode ser 

conjuntural se houve traumatismos... 

 

 

Questão : é o caso. 
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Assim é o caso, mas em certos casos, isso também pode ser a dificuldade para ir ao profundo de si.  Isso se 

pode ver, por exemplo, no que você chama a síndrome, eu creio, das pernas sem repouso, que é muito 

frequente hoje sobre esta terra, mas isso pode ser também o caso para outras anomalias, é claro.  Isso 

podem ser os fenômenos de dores musculares.  Mas ainda uma vez, como eu disse, não é mais lateral, não 

é mais como era desde vários meses, o lado direito, isso vai ser o centro ou então bilateral, como você diz, 

isso toca as duas pernas, hein. 

 

Portanto é fundamentalmente uma dificuldade, para a energia vital, de entrar em profundidade, mas 

também para sua consciência, de ir o mais profundo.  Assim é um trabalho que se faz, hein, que não chama 

de sua parte algo a fazer, o trabalho se faz sozinho.  Certamente, você pode encontrar meios para limitar a 

influência desses sintomas, no nível de técnicas ou de cristais, ou de medicamentos que você pode 

conhecer, mas o que isso traduz, é o que eu acabei de explicar. 

 

 

Questão : é a mesma coisa para as cãimbras ou a sensação de desaparecimento dos membros ? 

 

Sim, de fato... Não, o desaparecimento dos membros e cãimbras, isso não tem nada a ver. O que é a 

mesma coisa são as cãimbras. Pelo contrário, a sensação de entorpecimento dos braços ou das pernas, 

como se não os sentissem mais, vocês sabem quando vocês ficam imóveis um certo tempo, é entorpecido. 

Não, isso, é o verdadeiro desaparecimento. É o que vocês sentirão nos primeiros momentos da estase, o 

corpo não responderá mais, ele se tornará pesado e entorpecido.  Isso, é o desaparecimento, é o 

Juramento e a Promessa.  As cãimbras, é diferente, é claro. Os dois são diferentes.  As cãimbras é a mesma 

coisa que eu expliquei antes, pelo contrário os entorpecimentos com a impressão de perda de sensibilidade 

dos braços ou das pernas, é o próprio desaparecimento. 

 

 … Silêncio… 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : ter cãimbras e depois desmaiar de dor, é uma fuga de alguma coisa ? 

 

Eu respondi, não é uma fuga, é alguma coisa que não foi vista e que você não pode ver. Ora os fenômenos 

corporais, os golpes dos quais ela falou, as cãimbras neste caso, são os meios de ultrapassar e de ver o que 

deve ser visto.  Não é uma punição, é uma oportunidade. 

 

Mas você constatará por você mesmo que no momento da cãimbra, isso surpreende : há uma cãimbra. Se 

você tem a presença de espírito, se posso dizer, de realizar uma Teofania com você mesmo, com Maria, 

com o Sol, nesse momento, você deverá assistir a uma sedação dessa cãimbra.  Se você tem essa 

oportunidade, porque eu sei que as cãimbras podem fazer muito, muito mal e se tem apenas um desejo, é 

que isso desapareça o mais rápido. Não se está verdadeiramente no estado de se colocar no coração, e no 

entanto, é o que arrisca ser o mais eficaz.  Não são resistências, ainda uma vez. Não são carmas, não são 

resistências, não são feridas, são simplesmente as coisas que não foram vistas, devido a tudo aquilo que eu 

expliquei anteriormente.  
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Questão : cada vez mais, é como se eu perde-se a consciência de momento, estando de pé. Nada 

acontece, como se eu fosse cair. É um fenômeno normal nestes tempos ? 

 

Mas isso pode de fato ser normal na condição, é claro, de eliminar todos os problemas médicos que não 

são de minha competência.  Mas vocês sabem que os desaparecimentos e a tela mental vazia, é o objetivo, 

até mesmo, isto é que aí, todos os vossos hábitos de questionamento, de interrogação, os jogos que vocês 

jogam no nível social para alguns de vocês, tornam-se impossíveis, porque vocês perdem o fio.Portanto, eu 

disse, felizes aqueles que desaparecem ; eu digo também, felizes aqueles que constatam que o mental está 

vazio. Certamente, eu concebo que isso pode ser incômodo em relação aos hábitos, eu digo, das trocas 

com os irmãos e as irmãs, mas é a espontaneidade, é normal.  O coração, ele é silencioso. Ele não tem 

necessidade de se representar, de se justificar, de desempenhar um papel ou uma função. Assim, mais as 

Teofanias se realizam, mesmo se você não as sente, mas você beneficia sobre a terra os efeitos dessas 

Teofanias, que é o desaparecimento da cabeça, e a instalação no coração. 

 

Lembrem-se : tudo o que vem do coração é leve, tudo o que vem do coração é Evidência e Graça, tudo o 

que vem da cabeça é conflituoso, e agora quebra vosso corpo. É mesmo assim um meio apreciável para 

saber se vocês estão na cabeça ou no coração. Portanto, o fato de que há os brancos, que você desaparece, 

é contrastante por que ?  Aquele que está habituado a isso, ele não pensa mesmo ; o silêncio, é sua 

segunda natureza.  Isso não quer dizer que ele não fala, mas ele está em silêncio interior.  Vocês podem 

muito bem falar e estar em silêncio.  Como também você pode estar em silêncio e ser invadido pelo vosso 

mental. O que te parece espantoso é profundamente natural, mas isso não corresponde a sua natureza 

habitual. Vai precisar se fazer. 

 

 

É hora agora. 

 

Então é hora, eu vou deixá-los fazer o que vocês têm a fazer. Eu vou fazer o que eu tenho a fazer e vos digo 

em muito pouco tempo. Até breve. 

 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/o-m-aivanhov-qr-partie-1-juin-2017/ 
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O.M. Aïvanhov - Parte 2 - Q/R - Junho 2017 

 

 

Bem, caros amigos, podemos continuar a responder e a partilhar em tudo o que se apresenta em vossas 

questões. Estou escutando. 

 

Questão : tenho problemas na medula óssea que não produz suficientes glóbulos brancos e vermelhos, 

nem plaquetas. Isso será devido ao período atual e ao que preciso viver atualmente ? 

 

Bem-amado, é claro que a Luz jamais irá, como dizer, provocar distúrbios na medula óssea. A medula óssea 

é a própria substância medular dos ossos, está relacionada com a perenidade, está relacionada com o 

sangue, está relacionada com a alma, é claro, mas, em caso algum esse  distúrbio poderá estar relacionado 

ou associado com a Luz. Então, trata-se de outra coisa, derivada da própria fisiologia do corpo, não é isso ? 

A Luz pode ser responsável por muitas coisas, falámos aqui de traumatismos do lado direito, de danos em 

vários órgãos, falámos aqui de muitas coisas desde há alguns meses, mas não responsabilizeis a Luz por 

tudo o que vos acontece, nem mesmo por reação ou oposição à Luz. 

 

Como bem sabeis, esse corpo é falível e não foi previsto para durar pela eternidade, não é, portanto, há 

também toda uma fisiologia que vai mudando e isso não tem necessariamente ligação, formal ou informal, 

com a ação da Luz, e as causas disso podem ser muito numerosas. Cuidado para não associardes tudo o que 

acontece, durante este período, à ação da Luz. Falei aqui de traumas, de lesões laterais em particular do 

lado direito, agora mais no eixo central, mas no que se refere a patologias que nomeais sistémicas, 

metabólicas, ou que afetam funções como essa ao nível da medula óssea, não estão relacionadas com os 

processos atuais nem com a ativação das Portas, é evidente. 

 

Sabeis que desde há muitos anos tendes vivido a ativação das Portas, ao nível das Portas do corpo, o que 

pode ocasionar distúrbios ou sintomas locais, mas aí, uma patologia da medula óssea,  afeta o organismo a 

nível geral, então não é de todo o mesmo processo. A causa é para encontrar noutro sítio, é claro, no que 

chamais uma patologia e não numa adaptação à Luz da Eternidade, mais ou menos bem-sucedida Isto é o 

que posso dizer, não entrarei em detalhes médicos, isso não me compete. Mas está mais relacionado à 

medicina do que à Luz, isso me parece evidente, desde o momento em que o que é afetado não é um 

processo doloroso mas antes, aí, nesse caso, um processo que diz respeito à regeneração celular,  não tem 

nada a ver. 

 

Outra pergunta. 

 

 

Questão :   Tenho problemas cardíacos, arritmia, palpitações, e também demasiados glóbulos vermelhos. 

Pode ser por causa do trabalho da Luz ? Há algo que deva fazer ou devo deixar que se faça ? 

 

O excesso de glóbulos vermelhos, aí também, é um problema do sistema. Ao nível do coração,  pode ser 

diferente, mas lembro, no entanto, que se houver demasiados elementos no sangue, ele fica menos fluido 

e pode então causar alguns problemas. Agora os sintomas cardíacos do tipo arritmias, podem muito bem 

estar associados ao trabalho da Luz, mas também podem estar associados ao que referes como excesso de 

glóbulos vermelhos, não é ? Então, para saber se é a Luz que é responsável, não esqueçais que vos dei 

elementos precisos sobre os diversos sintomas relacionados com a acção da Luz. 
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Mas desde que isso se refira a sintomas ditos metabólicos, ou do sangue, ou um sistema completo e não 

apenas uma zona do corpo, aí estais lidando com uma patologia médica, portanto, cabe a vocês ver isso. 

Nesse caso preciso onde também há arritmias cardíacas, é claro se pusermos de parte causas cardiológicas, 

a alteração do ritmo, qualquer que seja o conteúdo, se foi posto de parte qualquer distúrbio encontrado a 

nível de patologia médica, claro que pode ser associado à Luz, pois aí trata-se do ritmo cardíaco. É o mesmo 

princípio que as vibrações que haveis sentido sobre certas Portas ou sobre certos órgão que estão ligados 

às Portas. 

 

E aí, ao nível do coração, sabeis muito bem que para lá do coração físico, há o timo, há o 9º Corpo, há o 

Triângulo da Nova Eucaristia, em alguns de vós há a ativação do Pilar de Luz entre o centro do chakra do 

coração, o ponto ER e o ponto KI-RIS-TI, que pode também causar irregularidades no ritmo cardíaco. Mas 

se se refere ao coração físico, não em relação com o ritmo cardíaco mas com uma disfunção coronária, aí, é 

claro, nada tem a ver com a Luz mas antes com anomalias na vossa fisiologia. Assim, neste caso podem ser 

ambas, friso bem, «  podem  estar », neste caso, enredadas. 

 

Para o sangue, aí também, tal como para a medula óssea, não tenho resposta. É preciso ver do que se 

trata  a nível fisiológico ou fisiopatológico, como dizem os médicos. Mas a nível das acelerações cardíacas 

anormais, se eliminarmos real e concretamente que haja causas médicas, isso pode estar relacionado com 

a interação da Luz, sobretudo ao nível do que acabei de referir, todas as estruturas vibrais presentes nessa 

região e que estão realmente muito ativas neste período. 

 

Mas se tomardes o exemplo de alguns místicos, que foram estudados posso dizer, pela ciência, é evidente 

que por exemplo os místicos que viveram no século XX, se tomar o exemplo entre as Estrelas, quem é que 

vos falou das anomalias ao nível do coração ? Tendes a irmã Yvonne – Aimée que falou disso, tendes 

também Gemma Galgani que falou de algumas  coisas ao nível do corpo. 

 

Mas, mais uma vez, não procureis relacionar tudo com a Luz pois há também doenças que infelizmente 

estão ainda bem presentes na Terra, e que nada têm a ver com a ação da Luz, mas sim com o 

envelhecimento, ou com danos relacionados com vírus, com bactérias, ou com anomalias emocionais e 

mentais. E o coração está aí diretamente relacionado, como órgão, claro, ao simpático e ao parassimpático, 

e sabeis que existe uma ligação entre as emoções, claro, e o coração, a nível dos sintomas que aí se podem 

manifestar. Ou o mental, pois o chakra do coração não corresponde apenas ao Amor, está subdividido em 

dois, a parte inframental e a parte supramental. A parte mental que está ligada ao intelecto e ao 

funcionamento de tudo o que é orgânico, energético e etérico, mas também as emoções e especialmente o 

mental. 

 

Então, aí, novamente, não posso decidir. Mas vê-de bem a diferença entre o que vos falei a nível das dores 

laterais ou das dores centrais, que geralmente são acontecimentos traumáticos, ou uma doença que nos 

reenvia sempre para um fator causal, quer seja emocional, ou de ordem etérica ou mental. Entendeis ? Não 

se trata de todo da mesma coisa. Outra pergunta. 

 

 

Questão : sinto por vezes, subitamente, uma grande fadiga. Se paro toda a atividade, então sinto no 

peito uma grande alegria e a fadiga desaparece. Isso é comparável a uma Teofania espontânea ? 
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É principalmente uma localização no Coração do Coração, mas no contexto atual, é claro que é uma 

Teofania espontânea, e a fadiga que sentes antes, tal como apresentas, é um súbito chamamento ou uma 

injunção da Luz para estar no coração. Pouco a pouco, verás que se sais das atividades que fazias, ou da 

fadiga, colocando-te no silêncio e na imobilidade, é nesse momento que vais sentir essa alegria no peito. Aí, 

sim, claro que se trata de uma Teofania. E podeis ver, através deste exemplo, o que vos dizia a toda a hora, 

que ireis ver, francamente e concretamente, sem qualquer dúvida, os momentos em que estais em 

Eternidade e os momentos em que saís para voltardes ao efémero. 

 

O efémero é a tristeza, é a cólera, é o tempo alterado, são as contrariedades, e quando estais na Teofania, 

no coração, apenas há a Alegria, nada mais. Compete-vos escolher. Mas muito em breve, esses apelos, 

essas injunções da Luz, como lhes tenho chamado desde há algum tempo, vão-se tornar gritantes. Não 

podereis mais adiar, por exemplo, para esperar mais uma hora ou até ao dia seguinte, por não terdes aí 

tempo, por terdes outra coisa a fazer. Já vos foi explicado quer dizer, que os apelos, as injunções da Luz tal 

como isso foi nomeado, vão tornar-se cada vez mais contundentes, colocando-vos face a uma escolha. A 

escolha de continuardes no efémero com as suas contradições, ou de permanecerdes na Teofania do vosso 

coração, na beatitude, ou, se assim preferis, no Coração do Coração. 

 

Isso acontece com  cada vez mais evidência e facilidade, pelo menos para aqueles que viveram as Teofanias 

com regularidade. Não digo todas as semanas, mas que viveram esses eventos de forma repetida, quer 

tenha sido algumas vezes ou dezenas de vezes, pouco importa. Mas a partir de um determinado limiar, se 

assim posso dizer, que é diferente para cada um, ireis constatar que será ou um ou o outro. Há dois anos, 

ou no ano passado, dizia : o medo ou o Amor, a pessoa ou a Eternidade, a Luz ou a não-Luz. E vós o 

constatais de modo muito direto, através da forma como vos sentis. Como diz este irmão ou esta irmã, 

quando está no Coração, há Alegria. Não procura colocar-se, simplesmente sente que, quando pára para 

ceder à fadiga, deitando-se simplesmente, então o Coração pode aparecer e a Teofania acontecer. 

 

Mas isso, podereis ver, diria que mesmo no decorrer das vossa atividades habituais, do dia a dia. Por vezes 

a Luz irá chamar-vos e não podereis resistir. E se resistis, ireis ter realmente, como neste caso, uma 

sensação de fadiga, não de desaparecimento mas de cansaço. Então, se parardes tudo, se fizerdes silêncio e 

esperardes, sem emoção e sem pensamentos, sem querer meditar, sem querer o que quer que seja, vereis 

então que a vibração do Coração, o Coração Ascensional, o Fogo Ígneo, está presente, e acima de tudo, isso 

traduz-se por uma grande Alegria, como foi dito, não comparável a nenhuma outra coisa. Aí está a verdade, 

e em nada mais. 

 

Isso quer dizer que doravante não podereis mais vos alimentar de conceitos, de crenças, de cenários, de 

histórias, sejam elas as mais prestigiosas, deveis estar totalmente disponíveis no Aqui e Agora, no Instante 

Presente e na vossa Presença. Isso irá tomar cada vez mais o vosso tempo, em relação ao que vos era 

habitual, mas compete a vós decidir. O que é para vós mais importante ? Levar a cabo uma tarefa efémera 

ou deixar que se instale a Eternidade ? Mas isso, vós o vereis todos, se ainda não foi visto. 

 

E será parecido, por exemplo, durante este mês de Junho, quando vos chega um pensamento de 

Julgamento ou uma fofoca ; se estáveis instalados no coração, ireis imediatamente deixar de estar, quando 

parardes de julgar e de medir, nesse momento o coração voltará instantaneamente a estar presente. Que 

prova precisais mais do que essa Graça das Teofanias que se vivem agora ? Tendes desta forma a prova 

absoluta de onde está a Alegria e de onde ela não está. Não me refiro às alegrias efémeras que passam, ou 

às satisfações do ego ou dos desejos, estou a falar da Alegria do Coração. 
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Remeto-vos para o que foi dito durante todos estes anos pelas irmãs Estrelas, sobre as suas próprias 

vivências. Acreditais, por exemplo, que uma Gemma Galgani  ou  uma Yvonne-Aimée, que viviam esses 

êxtases com o Cristo, podiam ser interrompidas por uma preocupação efémera, qualquer que ela fosse ? 

Não, claro que não. É em face disso que estais agora. Não é mais uma questão de procurar a Luz, ela está 

aí, quer estejais ou não a viver as Teofanias. Pelo contrário, ireis todos sentir a diferença extremamente 

clara, e, diria mesmo, cada vez vais nítida, entre os momentos em que estais instalados na vossa Eternidade 

e os momentos em que o efémero toma a dianteira. É assim que escolheis realmente o vosso 

posicionamento  e que demonstrais a vós mesmos, se assim posso dizer, a realidade do vosso Amor, do 

vosso estado de Ser. 

 

Lembrai-vos também, no caso daqueles que costumam usar máscaras sociais, quer dizer, de representar 

segundo as circunstâncias, que não podereis mais representar, qualquer que tenha sido a intensidade das 

Teofanias que viveis, mais ou menos permanentes, mais ou menos instaladas, não podereis manter a 

Teofania espontânea a partir do momento em que os vossos pensamentos ou as vossas palavras estiverem 

no julgamento ou na maledicência. Não existe melhor forma de vos corrigirdes a vós mesmos e de forma 

imediata. É assim que a vossa Eternidade se vive nesse mundo, até ao Apelo de Maria. Na dor do Choque 

ou na Paz do Coração. É o mesmo que vos costumava dizer, a um outro nível, o medo ou o Amor. E não 

podereis aí escapar, pois não é uma escolha mental ou intelectual, é algo que se imprime na vossa vivência 

corporal tal como na vossa consciência habitual. 

 

 

Questão : é um sonho. Estou numa sala, um homem segura um dossier. Eu falo com uma mulher com 

quem andei e com quem segui os ensinamentos dos mestres ascensos e da Mãe cósmica. Ela disse que eu 

deveria deixar o meu corpo para uma entidade e deveria deixar esta vida. Por se tratar de uma demanda 

exterior e não de uma evidência interior, isso me preocupa. Também não confio. Li no dossier que o 

homem trazia : «  arqueoastrologia ». Desenhou-se uma forma, azul cintilante, um conjunto de triskéis. 

Que esclarecimentos podeis dar-me ? 

 

Oh, bah, isso é muito rico, mas creio que posso resumir, sobretudo a partir das primeiras frases que 

disseste. Essa amiga é médium e canalizava os mestres ascensos. Tudo isso, espero que já saiba, é fantasia, 

os mestres ascensos foram redimidos, a maioria, no outono, em novembro de 2010. Assim, todos aqueles 

que pretendem continuar a canalizar os mestres ascensos, apenas canalizam o seu próprio ego. Porque os 

mestres ascensos, cujos nomes, na sua maioria, foram conhecidos através dos ensinamentos de Alice 

Bailey, eram fantoches, confinaram-se a eles mesmos no astral persuadidos que tinham  chegado à 

realização. Foram manipulados por Yaldébaoth. Então, um conselho vindo da parte dessa mulher com a 

qual no entanto já caminhaste, deve efectivamente, e tu explicas isso bem, colocar muitas reticências em 

relação ao que te pede, e tu exprimes isso perfeitamente. 

 

Agora, em relação à arqueoastrologia, não sei bem o que disseste, uma mistura de astrologia com 

arqueologia, lembrais quando falámos sobre as linhas de predação, dissemos, vários de nós, enfim, os que 

falámos convosco, entre os intervenientes, sobre as linhas de predação, foi especificado que eram 

reproduzidas as constelações a nível da arquitetura. Tendes o exemplo mais flagrante no Egipto, claro, com 

as três pirâmides, Kephrem, Khéops e Mykerinos, que estão diretamente nas proporções exatas da cintura 

da constelação de Orion. Mas não tendes apenas isso, tendes também, em todos os monumentos antigos, 

uma referência ao agenciamento do céu. Quer seja nos Mayas, nos Astecas nos Sumérios, nos Assírios, 
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tudo isso se encontra de modo formal, pois o homem estava em conexão com a astrologia e havia uma 

sobreposição total, uma vez que reproduzir, na arquitetura, uma forma de constelação, é obviamente 

um  ato operativo. 

 

Evidentemente, não se trata da energia no sentido em que a sentis circular, trata-se do que é chamado 

onda de efeito de forma, ou onda de forma, que age no tempo, envolvendo as linhas diretrizes na matéria, 

e que está sempre ligada ao confinamento. Esse é o caso dos monumentos que foram construídos no 

Egipto e noutras civilizações, e que ainda estão de pé, se assim posso dizer, e que não são senão…não se 

trata de simbolismo, é algo muito eficiente, mas sobre uma escala de tempo que não é a mesma da 

energia. A energia, a vibração, sabeis o que é realmente, vós a viveis, mas a onda de forma, não a sentis. 

 

A energia ou efeito de forma, pois aqui a palavra energia é desconfortável, pode ser vista através de certas 

tecnologias que vão eletrizar a forma da energia ao redor da forma arquitetônica, por exemplo, com as 

letras hebraicas, é bem possível, mas o objetivo na arquitetura  é de materializar na terra as forças 

arquetípicas ligadas às constelações. E vós sabeis, talvez vos recordeis, quando vos foram dadas as 

primeiras Chaves Metatronicas e vos falámos da linguagem vibral original, do Gina Abul dos sumérios, que 

a vibração precede a forma e que o cosmos que podeis ver com os vossos olhos não é senão mais uma 

ilusão, pois há uma pele de serpente. 

 

Lembro-vos que a palavra « cosmos » vem do sumério Kusmus, que quer dizer «  a pele da serpente ». Daí, 

encarnar sobre a Terra, sobre os planos visíveis, alguns monumentos de forma precisa, e sobretudo se 

reproduziam as constelações, era destinado a drenar as energias, se assim  posso dizer, mas não as 

energias da vibração que agora conheceis, trata-se das energias mentais para as cristalizar com 

determinados fins, o mais frequentemente de servidão e aprisionamento. Qual era a pergunta, já me perdi. 

 

 

Questão : havia também um conjunto de triskéis. 

 

Sim, o conjunto de triskéis, aí, não percebo bem o que isso tem a ver…de qualquer modo, o que é 

importante é o sentido geral, senão, há uma infinidade de detalhes mas o mais significativo pode não ser 

visto, e o mais importante nesse sonho é o que é descrito pela pessoa, é que não está de acordo. Isso é o 

mais importante. Quer dizer que viu com clareza. 

 

Volto agora à pergunta, qual foi ? 

 

 

Questão : que esclarecimentos podeis dar a este sonho ? 

 

Ah, certo, já tinha dito, não posso acrescentar nada mais. Pensava que tinha havido uma outra pergunta. 

Desculpe. 

 

 

Questão : qual é o marcador da Infinita Presença ? Quando se fala de tela branca, isso é uma tela de Luz 

Branca ou uma tela em branco ? 
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É uma tela branca. A tela em branco pode ser ou o vazio ou o Absoluto. Mas atenção, não façais dos 

fenómenos visuais uma certificação da vossa Infinita Presença ou do Absoluto, pois hoje, já não se trata de 

visão, mesmo que seja a visão do coração a que se referia No Eyes. Já não se trata de visão interior, mas 

sim de uma ausência de visão. A única visão possível na Infinita Presença, não é de formas, é a Luz Branca. 

Agora em relação às Teofanias, já tinha dito, não há visões. Há um estado de Alegria, de felicidade, de 

beatitude, que não depende de nenhuma visão, de nenhuma forma, de nenhuma consciência. 

 

O marcador não é o que acontece no momento em que é vivido, é o estado em que ficas quando regressas 

ao efémero. A Alegria está presente ? O mental está lá ? Há emoções ? Há raivas ? Há negação ? Há fadiga 

ou há a plenitude da Alegria do coração ? Então, é muito simples, não são precisas mais palavras, mesmo 

que tenham sido dadas muitas palavras para vos explicar pois era preciso penetrar na vossa mente. Mas 

agora não há mais álibi possível através das palavras. Ou estais na Alegria ou não estais. E isso, não é 

apenas nas Teofanias, mas na vivência do dia-a-dia. O vosso humor é constante ? Tudo vos parece fácil ? 

Será que o corpo funciona, qualquer que seja a vossa idade, sem alterar a vossa consciência, mesmo que 

haja ou não uma dor ? 

 

Não há melhor testemunho do que o vosso comportamento de todos os dias. Pois se pensais que podeis 

viver Teofanias excepcionais com Cristo, com o Sol, e depois regressar à pessoa e continuar com o 

comportamento habitual, vós vos enganais pesadamente. Isso acabou. Ouçam bem o que vos digo. Não 

podereis mais enganar-vos, ou isso irá em vosso detrimento e ireis sentir isso muito em breve, como disse, 

já durante este mês de junho, e o Pentecostes não vem longe. É inútil fazer batota, é inútil mentir a si 

mesmo, isso serve apenas para vos afastar da Verdade. É inútil ficar em ressentimento, em raiva, nas 

emoções. A Teofania vos mostra isso, justamente, com uma firmeza bem maior do que o foi quando da 

ativação das Estrelas, das Portas, da Onda de Vida  ou do Canal Mariano. Porque aí ultrapassais qualquer 

identificação da consciência com uma forma, com a vossa, ou com qualquer entidade, fosse ela a mais 

luminosa. Saís realmente…é uma preparação intensa para o Apelo de Maria, quer dizer para o Juramento e 

a Promessa e para o retorno ao que sois durante três dias, e para a vossa Ressurreição.  

 

Não é mais a hora de duvidar, de mudar a atribuição vibral, é hora de serdes fiéis a vós mesmos e com o 

todo. Se não sois verdadeiros, como quereis viver o Coração ?  E quando digo viver o coração, não é apenas 

o coração em fogo que alguns viveram com o Si, é sobretudo essa Paz que sentis a cada minuto das vossas 

vidas. A mente, mesmo que ainda seja necessária, não vem mais incomodar. As emoções, passam, não 

cristalizam e não podem ficar retidas. O corpo, restaura-se a si mesmo ou, em todo o caso, se não consegue 

restaurar-se, a vossa consciência não é mais afetada por qualquer dor que apareça. Aí está o coração. Todo 

o resto não era senão pedagogia, os mecanismos da consciência, vibratórios, que acompanhámos dando os 

elementos para vos poderdes localizar. 

 

Hoje, não pode haver mais fingimentos. Tendes irmãos e irmãs que vivem, que viveram as vibrações, e  tal 

como disse no início, encontram-se na raiva, na negação, ou em algo que não é a Alegria. Como é isso 

possível ? Isso remete ao que tinha já sido explicado, para aqueles que se tinham apropriado do Si, no 

orgulho espiritual. Deveis encarar isso, não é um esforço é, aí também, um relaxamento. Deixai de vos 

agarrardes ao que vos segura. Deixar não quer dizer fugir mas olhar de frente, não para se opor mas para 

que seja atravessado. Não há outra maneira de estar na Alegria que não depende de nenhuma causa, não 

há nenhuma outra. Podeis contar a vós mesmos todas as histórias, mas lembrai-vos que desde a 

clarificação da Luz, e frente à vossa própria iluminação eterna, não vos é possível utilizar falsos pretextos. 

Não podeis mais duvidar, pois a Alegria do coração é algo tão evidente como o Absoluto para aquele que 
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foi liberado vivo, e que não pode ser enganado por qualquer história, ou por quem quer que seja. Ele 

percebeu que não é deste mundo e que este mundo é uma fantasia de má qualidade. Mas para aquele que 

não o viu, bah, claro que não pode acreditar, pois a sua consciência está aí inserida. Então, a Alegria é o 

marcador da vossa Liberdade. Então, compete a vós de olhar honestamente : será que estais em Alegria 

desde que acordais pela manhã até ao último respirar consciente antes de adormecer, o que quer que vos 

chegue ? Sem isso, estais mentindo a vós mesmos. 

 

Se estais à procura de datas, se tentais controlar algo, então não estais na espontaneidade nem na Alegria, 

e ireis sentir isso. Não é um julgamento, pois quando estais na Alegria da Teofania do coração, qualquer 

que seja a intensidade que aí é vivida, sabeis que é verdadeira porque o  viveis. Há aí uma enorme 

evidência. E quando saís, será também evidente que saís. A partir daí, apenas vós podeis fazer alguma 

retificação, se assim posso dizer, apenas vós vos podeis alinhar convosco mesmos. Não pode haver aí 

dúvida sobre onde vos situais, pois precisamente, num caso estais no coração, quer dizer em Alegria, o que 

quer que vos chegue, e no outro caso estais na pessoa com as suas contrariedades. 

 

É uma questão de observação diária, não é uma dissertação intelectual ou uma cogitação, ou as minhas 

respostas, que vos darão a resposta, é o estado do vosso coração. Se estais no coração, não precisais de 

moralidade, de regras sociais, sois verdadeiros o tempo todo. Pelo contrário, desde que saís dessa verdade, 

pois bem, aí não há mais Alegria e aí vos sentis órfãos da Alegria, e isso cria um choque, é claro. Porque 

podem ver – e viver -  agora, a diferença entre o coração e os substitutos do coração elaborados pela 

pessoa. 

 

É a vossa melhor garantia de estardes no Coração do Coração, e não, decerto, as visões ou saber se se trata 

de uma tela em branco ou da Luz Branca. Procurais, observais, através das perguntas, ficar pendurados nas 

experiências já vividas. Isso já acabou, ou sois verdadeiros ou não sois verdadeiros. E só vós podeis corrigir 

isso, nós não o podemos fazer. É a vossa liberdade e quereis ser livres ? Incondicionalmente ou com 

condições ? Ireis ver isso e já estais a ver na vossa vida, mesmo se o recusais. Percebeis bem os dias em que 

permanece o coração, quer dizer estais na Alegria, o que quer que vos chegue, e outros dias em que 

pensais estar na Alegria, na Paz e no Silêncio, e depois uma simples voz vai fazer-vos sair desse estado. Que 

é então esse coração aí ? Um coração de brincadeira. 

 

Pensai bem no significado das minhas palavras, porque aí, agora, não há erro possível. Nenhum erro é 

possível; o erro vem sempre da pessoa, não da vossa Alegria e do vosso coração, da vossa eternidade, se 

preferis. Então, claro, tal como disse, irá haver os últimos reajustamentos do vosso corpo e da vossa 

consciência efémera, durante este mês de junho, se o Apelo de Maria não acontecer entretanto. Aproveitai 

estas horas, estes dias, estas semanas, ou estes meses, para viver a Alegria verdadeiramente, porque se 

viveis o coração e de seguida saís dele, segundo as vossas conveniências pessoais, isso prova o quê ? Que 

mentis a vós mesmos, que vos enganais. Não é uma crítica nem um julgamento, é um fato. 

 

Já não estais no tempo da Onda de Vida, que criava os Liberados Vivos, vós sois a Eternidade ou não sois, 

aqui mesmo, neste efémero, neste corpo, na vossa vida, qualquer que seja a vossa idade, quaisquer que 

sejam os vossos problemas, Porque se dependeis de um problema, onde está então o coração ? Haveis 

experimentado mas ele não se estabilizou, ele não emerge no seio deste mundo. Mas, uma vez mais, não 

há castigo. São apenas oportunidades, mais uma vez, excepcionais, que vos são dadas para viver a Graça. 

Mas ireis poder ver que ou é um ou é outro. Eu costumava dizer, noutras circunstâncias, que era ora aqui 
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ora ali, ou ter a bunda entre duas cadeiras, até que vocês descobriram que não havia nem cadeiras nem 

bunda. 

 

Hoje, o que acontece na tela da consciência é apenas uma paródia, um jogo, se preferis. A verdadeira 

Alegria não pode vir da consciência. A Alegria eterna, a felicidade tal como a descreveu Ma Ananda, ou 

outras como Gemma, só é possível quando a pessoa não está mais lá. É claro que o corpo está ainda, mas 

há uma espécie de aceitação, de entrega total à Luz, sem restrições, sem prévias condições, seja qual for a 

vossa idade, sejam quais forem as vossas crenças ou não, e sejam quais forem as vossas certezas. Portanto, 

finalmente é muito simples. Agora é preciso ainda…é claro, todos os dias tendes irmãos e irmãs que 

descobrem as Estrelas, as Portas, e isso as tranquiliza, mas vós que haveis vivido tudo isso, em alguns casos 

desde há bastante tempo, vós sois a Alegria, e se não sois a Alegria isso quer dizer o quê ? Quer dizer que 

estais a ser falsos em alguma parte. 

 

E não digo apenas por experiências, falo de um estado que dura vinte e quatro por vinte e quatro horas. 

Não quer dizer tornar-se um vegetal, não quer dizer não reagir, mas não se deixar levar pelas reações, pelo 

mental ou pela pessoa. É assim que vós vos olhais e é assim que todos os vossos irmãos e irmãs incarnados 

vos vêem. Podeis bem dizer, ao abraçar alguém,  «  estou no Amor », mas o outro irá sentir se estais na 

Alegria ou não. Não estamos mais nos conceitos, não estamos mais nas vibrações, mesmo se elas estão 

presentes. A fonte da beatitude e da felicidade, não é a consciência, é a a-consciência, como dizia Bidi, ora 

a Alegria é o testemunho infalível da Liberdade. Especifico : o que quer que chegue ao vosso corpo, o que 

quer que chegue em vossa vida. 

 

Se ainda não o viveis, espero que tenhais tempo para o viver durante o mês de junho deste ano, levados e 

forçados – por vossa Eternidade, não pela Luz. A Luz vos deixa livres, mas não podeis estar em Alegria se 

não deixardes a Luz livre de estar totalmente em vós, de ser o que sois, definitivamente. E aí eu aviso, e já 

venho avisando desde há muitos meses, não podeis mais enganar ou ireis ver o vosso corpo se desintegrar 

e a vossa consciência andar a jogar às voltas. Lembrem-se disto, o que tendes de perguntar a vós mesmos, 

não é se estais alinhados, se fazeis bem as Teofanias, se fazeis bem os protocolos quaisquer que sejam, ou 

se sois humildes quando vos dirigis aos outros ou quando evitais pensar e julgar. 

 

Isso já é muito bom, mas se fordes verdadeiros, a Alegria do coração está aí, a felicidade está aí ; se não 

fordes verdadeiros não pode haver felicidade, é tão simples como isso, agora. Olhai, isso evitará 

interrogações, «  onde é que eu estou ? », « quem sou ? », «  o que é que eu vivo ? ».  Ou há a Alegria, a 

felicidade, ou não há felicidade. Isso vai tornar-se bem simples de ver, e por vezes bem complicado para 

aquele que está na pessoa. Mas nós vos fomos avisando gradualmente, sabendo que mesmo quando, hoje, 

tudo pareça incomodar, se haveis vivido uma das vibrações, ou uma das Coroas, podeis ter a certeza que no 

momento do Apelo de Maria sereis liberados sem qualquer dificuldade. Mas isso não vos garante 132 dias 

fáceis ; e já haveis sofrido o suficiente ; todos nós já sofremos o suficiente neste mundo. 

 

Gostaria de vos recordar que o sofrimento é inimaginável, mesmo em 3D unificada. Então,  estais 

posicionados na dor ou na Alegria ? Não precisais de pôr a questão. Ou estais no êxtase, e isso não é um 

êxtase que se possa adquirir através da meditação ou por uma vibração, é o marcador de que sois a Luz, 

sois o Cristo, sois KI-RIS-TI. Tal como sentireis, se é que já não é o caso, que por vezes as palavras saem de 

vós sem que seja vossa escolha. Chegareis mesmo a perguntar quem pensa ou quem fala. Isso, é a Alegria 

do coração ; ou tendes momentos em que podeis perceber que entrais no jogo das convenções relacionais 

ou sociais. Alguém pergunta «  estás bem ? », e ireis fazer um grande sorriso dizendo « está tudo bem » e 
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dar um abraço quando sabeis muito bem que estais em sofrimento. Onde pode estar a Alegria, aí ? Isso 

chama-se fazer batota. 

 

E não me venham falar de convenções sociais, morais, relacionais ou afetivas. Trata-se de vós e não da 

relação com o outro, pois o outro, de algum modo, se está também desperto, não precisa que manifesteis 

o que quer que seja pois saberá a verdade, imediatamente, não precisa mesmo perguntar. Então, apenas 

vós podeis saber se quereis continuar a jogar às mentirinhas ou a propagar a Verdade. Se quereis viver a 

felicidade deveis ser verdadeiros desde manhã até à noite. A Verdade, para aqueles que vivem agora as 

Teofanias espontâneas, ou que viveram há algum tempo a Onda de Vida, não pode sofrer lacunas, pois 

senão,  esse irmão ou essa irmã que provoca essas lacunas  ficará num estado muito mau. 

 

Portanto, trata-se de vós perante vós mesmos, mesmo se aí está Maria, mesmo se aí está Uriel que está 

agora em ação, primeiro que tudo é em vós mesmos. Mas vereis, cada vez mais facilmente, que não 

podereis jogar, se assim posso dizer, sobre dois tabuleiros, pois senão tereis contratempos, tal como disse, 

ao nível da consciência ou ao nível do corpo. Então não vale a pena procurar culpados e dizer « é culpa do 

diabo », « é culpa do outro ». Não, sois vós o único responsável : sois vós. Não podereis mais manter a 

tríade infernal *(vítima - salvador – algoz) dizendo : «  a culpa é do outro », tomai bem atenção. 

 

Além do mais, tendes o marcador do coração, e aí refiro-me à Alegria, não me refiro à vibração da Coroa 

Ascensional ou do Fogo Ígneo que está em todo o corpo, falo apenas da consciência que está em Alegria 

sem que haja alguma explicação. Essa Alegria não se pode confundir  com as alegrias e os prazeres desse 

mundo. É a felicidade espiritual, é a beatitude. Então, é claro, para aquele que está no ego, a beatitude 

quer dizer alguém que está sem os pés na terra, mas isso é falso, são eles que aí não estão, na Verdade e no 

Coração. Será que acreditais que aquele que vive a felicidade está num jogo ? Olhai Ananda Moyi Ma, olhai 

Gemma. Elas são reais, são verdadeiras. 

 

Então, cabe a vós ver. Quereis jogar ou quereis ser verdadeiros ? Quer dizer, estais na Alegria ou não estais 

na Alegria ? 

 

Sede vigilantes na observação de vós mesmos, não para ficardes apreensivos mas para ver claro. Fazei a 

revisão do vosso dia  antes de adormecer; creio que Mestre RAM vos deu essa orientação antes, no início 

dos Casamentos Celestes, era como um exame de consciência. Fazei a revisão do dia, não para vos 

julgardes, não para vos corrigirdes, mas para ver claramente os momentos em que havia a Alegria, quando 

é que ela desapareceu, quando é que apareceu a raiva e o que se passou nesse momento. 

 

O Liberado, o que vive a Teofania espontânea, está nesta felicidade, o que quer que diga, o que quer que 

faça, quer dizer que mesmo se ele quiser sair para atuar na pessoa e agir contrariamente ao coração e ao 

Amor, simplesmente não consegue, mesmo que queira. Pois a Alegria e a felicidade são tamanhas que não 

pode considerar afastar-se daí, sequer um segundo, isso não é mesmo imaginável. No entanto para aquele 

que vive as Teofanias, que não vive ainda as Teofanias espontâneas mas vive Teofanias magníficas com o 

Cristo, com Maria, com o Sol, com Uriel, com um irmão, e a seguir, logo depois, quando sai da Teofania, fica 

no ressentimento, por outros motivos, fica em cólera, fica no mental, nas dores, bem isso prova 

simplesmente que não está no Coração. 

 

O coração não é uma atitude mental e o melhor marcador, no momento, é a felicidade. E se vos questionais 

acerca da felicidade é que ainda não foi atingida. Basta que se viva uma vez, essa felicidade, não é como a 
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Onda de Vida, que deveria atravessar vários níveis para depois sair pelo alto. Em alguns parou nos dois 

primeiros chakras, noutros no coração, pouco importa. Não é nada disso. Agora é muito simples, repito, ou 

há felicidade ou não. Se o menor acontecimento na vossa vida vos faz sair da felicidade, isso quer dizer que 

ainda não estais definitivamente instalados no coração. Sabeis o que é o Coração mas ainda há uma 

distância. 

 

E não se trata de um esforço. Não penseis que é preciso fazer esforços para controlar as vossas palavras ou 

os vossos pensamentos. Não, é exatamente o contrário, nada refrear do que vem do coração, não fazer aí 

um filme, não transformar as coisas. E serdes verdadeiros, espontâneos, é a Humildade, a Simplicidade, o 

Caminho da Infância, tudo o que falámos anteriormente, no ano passado. 

 

Outra pergunta. 

 

 

Questão : durante uma Teofania com um chefe de Estado… 

 

Que ideia… 

 

 

Questão :…um bode com dois chifres brancos apareceu numa visão interior. O que podeis dizer sobre 

isso? 

 

Posso  dizer algumas coisas. Foi dito que poderíeis fazer Teofanias com o que quisésseis, não é ? Mas se 

escolheis Yaldébaoth, monstros infernais e chefes de Estado que não andam lá muito longe porque estão 

possuídos, são supervisionados por esses seres adversos…Lembrem-se do que vos dizia acerca das religiões 

sem excepção. Mesmo um profeta que recebe uma verdadeira revelação irá ser muito rapidamente 

falseada por Satan, por Yaldé, é uma constante e sempre assim foi. Então, isso quer dizer o quê ? Que 

quanto mais fordes espontâneos mais verdadeiros sereis, mais estareis na felicidade, menos haverá espaço 

para a ilusão. 

 

Então, agora, voltemos aos chefes de Estado. Ainda duvida que aqueles a quem chama chefes de Estado, 

mesmo se ainda acredita que os elegeu, são apenas marionetas que obedecem a uma mão invisível, sem 

qualquer exceção, em qualquer país deste planeta, na actualidade ? Então, tudo é controlado. Você acha 

que o escolheu, mas não, de todo. Fazem acreditar que a escolha é vossa, que elegeram tal pessoa em 

lugar de outra pessoa, mas entre um e o outro é boné branco ou branco boné. Ou seja, são seres que se 

submetem. Submetem-se às forças obscuras e não há nenhuma exceção a esta regra. 

 

Aquele que busca o poder, quer seja o poder dentro do casal, quer seja sendo um chefe 

político,   necessariamente vendeu a alma ao diabo, e não estou a brincar, especialmente hoje em dia. Não 

teria dito isso quando estava incarnado, porque aí ainda havia valores honestos e foram conhecidos, em 

alguns países, não vou entrar na história, mas durante os anos 60, 70, ainda se podia encontrar alguma 

forma de integridade. Isso acabou. Todos aqueles que se dirigem para essas posições de controle e de 

poder, sob pretexto de humanismo e de governar…mas desde quando é que o ser humano livre precisa de 

um dirigente ou de um governador ? 
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Então, os seres que são conduzidos a essas vias estão necessariamente submetidos a uma mão invisível, 

por vezes em pessoa, quer dizer são supervisionados ou são possuídos. Então, se fazes uma Teofania com 

um chefe de Estado qualquer que seja, ou não se passa nada, ou a Teofania não funciona e vais sentir o 

retorno, como disse, a energia volta pela cabeça, e aí vais ter coisas um pouco especiais como a que 

descreves, com o chefe de Estado ao qual dirigiste uma Teofania, quer dizer, incomodaste o bode, quer 

dizer, incomodaste uma das imagens de Yaldébaoth que veio visitar-te para ver quem teve a afronta de lhe 

enviar Amor. Mas ele nada pode contra ti, isso só prova que esse chefe de Estado, tal como todos os chefes 

de Estado, estão todos na posse de Yaldébaoth. 

 

Sabeis muito bem, podeis ver as mentiras que se espalham nos ecrãs todo o dia. Podeis ver bem a 

falsificação, agora é muito evidente. Mesmo aqueles que não acreditam em nada a vêem. É a clarificação 

da Luz. Assim, o bode que te visitou é simplesmente Yaldébaoth ele mesmo que veio ver quem se 

entretinha a enviar-lhe Amor. Além disso, não pudeste ter, eu diria, sequelas, não ficaste parasitado nem 

nada, foi um visão esclarecedora. Mas Yaldébaoth veio realmente. 

 

De qualquer maneira, vereis, quando digo que ireis poder ver o invisível, já podeis ver, durante a noite, 

quando tendes visitantes que vêm vos ver. Mas ireis ver, em todos os irmãos e irmãs, se estão 

acompanhados pelo seu anjo guardião ou por um demónio. Não para julgar, não para condenar, mas para 

ver e atravessar, pois são apenas cenas de teatro. Nada mais, para aquele que está na felicidade. Sempre 

vos dissemos que a porta de saída era o Coração, que não havia outra. 

 

Agora, é certo, sabemos que temos muitíssimos irmãos e irmãs que se alimentam do que vos damos, 

intelectualmente e vibratoriamente, mas isso não é o suficiente. Tornai-vos, vós mesmos, o vosso próprio 

alimento. Mostrai a vós mesmos que sois livres e autónomos, e sobretudo na felicidade.  Lembrai-vos que a 

transubstanciação que vem, a passagem da lagarta à borboleta, não oferece nenhuma solução de 

continuidade com o antigo. Nenhuma. De qualquer modo, nós somos os únicos a dizer isso. Não são os 

mestres ascensos que poderiam falar-lhes assim. Eles falavam da alma, de compreender as leis desse 

mundo, mas nenhuma compreensão de qualquer lei deste mundo vos fará aceder à Verdade. 

 

O Arcanjo Jophiel explicou isso muito bem; remeto a vossa atenção para esse ano, antes dos Casamentos 

Celestes. Podeis reler o que foi dito. Mas sabeis, não há nada pior que o ser humano sujeito a influências, 

como disse, por exemplo, reptilianas, em que ele deixa de ter a capacidade de ver, ou fica submetido à 

mentira que todos praticamos enquanto estamos incarnados, em diversas ocasiões. Hoje, não é mais a 

mesma época, e não podeis continuar a mentir a vós mesmos ou aos outros, absolutamente. 

 

É a única palavra, Alegria ou ausência de Alegria, ou, se preferis, felicidade e êxtase ou ausência de 

felicidade e êxtase, qualquer coisa que se passa aí no vosso peito. Se isso não acontece não entreis na 

culpa, quer dizer simplesmente que ainda estais inscritos na pessoa. E, ficai tranquilos, dizendo que a dado 

momento haveis talvez vivido a vibração ou o Fogo do Coração, ou a Coroa da Cabeça, ou a Onda de Vida, e 

que isso, sempre o dissemos, garante a vossa liberdade. Mas penso ainda que é mais desejável para muitos 

de vocês, realizar isso antes do Apelo de Maria, para ficardes tranquilos durante os 132 dias, se assim posso 

dizer. A menos que tenhais desaparecido antes, hein. Mas, mais uma vez, sois livres de vos posicionar onde 

quiserdes, mas não é a vossa pessoa que decide. 

 

Vamos, outra pergunta. 
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Questão : durante as Teofanias, sinto levemente o coração e a seguir o som do universo preenche tudo e 

faz dançar todas as células do meu corpo. Trata-se mesmo da Teofania o que vivo, pois de algum modo, o 

som e a dança das células estão presentes a partir do momento em que entro em profundidade, fora das 

Teofanias ? 

 

Sim, mesmo na Teofania, o que vai acontecer ? Podeis ver, em muitos de vós que viveram algumas 

Teofanias ou muitas Teofanias, que quando vos ides deitar para dormir, ireis sentir uma ondulação ou um 

crepitar, enfim, pode ser dito por diferentes palavras, segundo cada um, mas o processo é o mesmo, que se 

parece realmente com as Teofanias. Se estais atentos ao momento em que adormeceis, se fazeis a sesta 

depois de almoço, por exemplo, ireis também sentir, antes de adormecer, quer sejam vibrações, quer 

sejam pulsações, ou ondulações, ou o que esta irmã descreveu, quer dizer, esse crepitar das células, é o 

Fogo Ígneo. 

 

Mas, uma vez mais, digo e volto a dizer que a única certeza não é isso, é : «  Permaneces na felicidade ou 

não ? » A resposta está aí. Se te manténs na felicidade o dia todo, estás na Teofania perpétua. Se, pelo 

contrário, quando regressas ao estado normal da pessoa, logo, fora das vibrações e do crepitar das células 

e da perceção do coração, se deixas de estar na felicidade, então, bem, tu estás ainda no processo 

alquímico do Fogo Ígneo mas não na Teofania. A Teofania, para além de qualquer análise das vossas 

sensações e das vossas percepções, é real, total e realizada quando permaneceis nessa felicidade, nessa 

beatitude, nessa Alegria. 

 

Mas a palavra Alegria incomoda-me um pouco porque tendes tendência, mesmo inconscientemente, para 

associar às alegrias que conheceis. Se emprego a palavra felicidade ou beatitude, é porque duvidais bem 

que isso possa ser equiparado à alegria, mesmo com A grande, é mais evidente. E essa felicidade, é 

suficiente vivê-la uma vez para saber do que se trata, hein, não é como a Teofania ou a vibração das 

Coroas. 

 

Mas não esqueçais, através do que vos digo, uma vez mais, ficai com isso bem presente, não se trata de um 

esforço, não se trata de um trabalho, é uma crucificação, é a vossa ressurreição. É « Pai, em tuas mãos 

entrego o meu Espírito ». Não sou eu que dirijo mais nada. É claro, quando preciso da minha pessoa para 

controlar a conta bancária não é a Luz que o irá fazer por mim, mas em tudo o que diga respeito, em tudo o 

que está relacionado diretamente com a Luz, é a felicidade. E nessa felicidade, ireis ver, se ela se instala, se 

ainda não estava, que o mental não pode mais conduzir, que as emoções não podem levar a uma reação, 

que o corpo, mesmo se exista uma dor, não pode alterar a consciência. Aí, sois Liberados Vivos, assim como 

Ananda Moyi Ma. 

 

Então, há ainda dúvidas sobre isso, porque é muito importante este conceito de felicidade e Alegria. 

 

 

Está na hora. 

 

O quê, já terminei o meu tempo ? Então voltarei, claro, no último dia, hein, por agora é tudo. 

 

Então, escutamos ainda uma pequena questão. 
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Questão : há uma cabeça de bode que se vê nesta sala, isso poderá ser uma câmara, um observador, ou 

outra coisa ? 

 

Mas que observador se pode manter perante a Luz ? Mesmo Yaldébaoth é obrigado a fugir correndo. Estás 

a brincar, penso. Será que uma energia, mesmo poluída, e mesmo se estivesse um Arconte nesta sala, 

acreditais que isso me perturbaria ou que poderia vos perturbar ? Aquele que está na felicidade não pode 

ser perturbado.  

 

 

Questão : mas isso poderia ser uma tentativa… 

 

Não é porque houve uma pergunta que fez referência ao bode que é preciso ver uma cabeça com cornos 

como portadora de sei lá o quê. Não, a pergunta foi sobre uma visão interior do bode, mas não transporteis 

para aqui os pormenores, podeis imaginar as pobres cabras e os pobres bodes, todo o peso que carregam 

desde há milénios. De acordo, não cheira muito bem, o bode, mas mesmo assim. 

 

Então, eu vos transmito todas as minhas Bênçãos, mas antes de me retirar, antes mesmo das Bênçãos, vos 

digo que voltarei no último dia, o último dia para vocês aqui, e que entretanto tereis a visita de Cristo, de 

Maria e Mikael, sempre na mesma sequência, tal como nos dois últimos meses, e depois tereis algumas 

achegas, acerca do que comecei a expor através das respostas, sobre essa felicidade, essa beatitude e esse 

coração, que serão dadas por algumas irmãs Estrelas, mas também por alguns Anciãos. 

 

E, claro, ireis também ter um ou dois intervenientes dos Povos da Natureza, e em especial alguns 

emissários  que ainda não conheceis. Na última vez foi uma fada, mas há inúmeros Povos da Natureza, vós 

sabeis. E há alguns que ainda vos são totalmente invisíveis, salvo para alguns de vocês. Iremos falar sobre 

isso, não eu, mas esses seres da natureza que virão também falar-vos. Transmito-vos todas as minhas 

Bênçãos, desejo-vos a mais bela das felicidades, o maior dos Amores magnificados, E eu vos amo, e lhes 

digo até breve. 

 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês: Maria Beatriz Pires 
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JESUS CRISTO - Junho de 2017 

 

Que minha Paz esteja em cada um de vocês. 

 

Irmãos e irmãs em eternidade, recolhamo-nos um instante na Graça do coração. Eu abençoo cada um de 

vocês em sua chama eterna. Nesse dia de Pentecostes, que o Espírito de Verdade cubra-os de bênçãos. No 

Amor, eu honro cada uma de suas Presenças. 

 

...Silêncio... 

 

Como isso lhes foi dito, a ascensão da Terra propriamente falando teve inicio em 08 de março de 2017. 

Progressivamente, a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres também como Maria lhes propuseram 

viver esta forma de comunhão com sua eternidade chamada Teofania, vindo lembrá-los o Juramento e a 

Promessa antes mesmo do Apelo de minha Mãe. Onde quer que vocês estejam sobre esta terra, e de 

qualquer origem que vocês venham sobre o plano do efêmero como sobre o plano de Eternidade, vocês 

são cada dia mais numerosos a viver a Verdade, lhes fazendo descobrir que seu Reino não é desse mundo, 

que seu Reino está dentro de vocês. 

 

Nesse dia de Pentecostes, e pela Graça da Nova Eucaristia, eu deposito no coração de sua cabeça o Espírito 

de Verdade, o Paráclito. Enquanto primeiro termo da Nova Eucaristia, hoje, desde esse dia, o coração 

fusiona com sua cabeça, colocando em movimento em alguns de vocês, e cada dia mais numerosos, o 

veículo ascensional, lhes dando a manifestar, a viver no seio mesmo desse mundo, os carismas do Espírito 

aos quais, vocês sabem, não necessita se apegar, mas que são os testemunhos indeléveis de sua Presença 

eterna na superfície desse mundo. 

 

Eu saúdo aqueles de vocês que ousaram atravessar as últimas portas, abandonando então todo conhecido 

e vivendo desde agora sua ressurreição. Nesse dia de Pentecostes, a pequena Coroa de sua cabeça, a joia 

se desenvolve no seio mesmo do efêmero, não dando mais somente a ver, não dando mais somente a 

entrar em relação com os mundos invisíveis aos seus olhos de carne. A descida do Espírito santo, do 

Espírito de Verdade vem magnificar a beatitude e a felicidade de seu renascimento na Eternidade. 

 

Minha Mãe lhes disse há alguns dias, as tribulações humanas estão prestes a chegar à sua consciência, 

permitindo a revelação final se estabelecer. Cada um de vocês é chamado, pela Graça do Espírito santo 

para viver sua ressurreição. Onde quer que vocês estejam situados, mais ou menos longe de seu coração, a 

mesma Graça da descida do Espírito se realiza cada dia em um número mais e mais importante de irmãos e 

de irmãs. Muitos de vocês vivem desde agora a Teofania do Espírito, Teofania perpétua, vindo emergir de 

seu Coração do Coração no seio desse mundo. Aí está a Paz, a única que é verdadeira; aí está a felicidade, a 

única que é autêntica. 

 

Eu venho nesse dia bater à sua porta, acompanhando o Espírito de Verdade e a Teofania. Como vocês 

sabem e como vocês vivem, o que se vive atualmente é o fim de um mundo e a Ressurreição nas Moradas 

de Eternidade, nas moradas de felicidade. Seu coração se eleva e ascensiona, lhes fazendo comungar neste 

Espírito de Verdade onde não pode subsistir a menor interrogação, o menor questionamento. Para muitos 

de vocês, os diversos carismas vão entrar em manifestação, lhes dando de alguma maneira a consolidar sua 

eternidade neste efêmero que se distancia. 
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Eu venho convidá-los nesse dia a entregar todas as armas do ego, a se inserir na doçura da Paz e na 

felicidade da Eternidade. Eu venho nesse dia, acompanhando o Paráclito, para libertar em vocês, se vocês 

me acolhem, o que pode restar de hesitação ou de incerteza quanto ao que vocês são em verdade. Porque 

em verdade eu lhes digo, o que eu fiz há dois mil anos, vocês farão o mesmo e bem maior ainda. 

 

O conjunto das sociedades da terra, através das culturas diferentes, das origens diferentes, quaisquer que 

sejam as crenças, quaisquer que sejam as religiões, quaisquer que sejam os povos, eu dou a cada parte 

desse mundo a possibilidade de viver a libertação do confinamento, do sofrimento e da Ilusão. Eu venho 

dar-lhes isso desde o instante em que vocês aceitam a pequenez de todo efêmero, desde o instante em 

que vocês não olham mais atrás de vocês, nem diante de vocês, mas claro, exclusivamente no interior de 

vocês, a fim de descobrir sua majestade, sua grandeza, sua verdade. 

 

O tempo é para a união mística com o que eu trouxe e realizei para cada um de vocês na superfície desse 

mundo. Em verdade, ninguém pode me conhecer se não nascer de novo em sua eternidade. Ser livre é já 

aceitar o princípio da Liberdade, aceitar a eventualidade de que nada que vocês vivem na superfície desse 

mundo é verdade, que nada que lhes é conhecido ou conhecível pode ser de alguma utilidade para viver o 

que vocês são. O que vocês são não tem necessidade nem de condições, nem de crenças, nem de uma 

forma, nem de um tempo qualquer. Viver e descobrir a Liberdade é estar permanentemente na felicidade e 

na alegria do coração, sem objeto e sem sujeito, sem intenção, e sem desempenhar nenhum papel na 

superfície desse mundo. 

 

Cada dia daqui em diante, eu baterei às portas de sua eternidade, que isso seja pela porta KI-RIS-TI, que 

isso seja pela pequena Coroa de sua cabeça, que isso seja diretamente quando de certas Teofanias. Eu 

venho convidar cada um de vocês a lavar suas roupas, a se regenerar, a esquecer os sofrimentos, a 

esquecer os lutos, a esquecer as resistências, a esquecer as influências sofridas no curso de suas 

peregrinações neste confinamento. 

 

Somente vocês que podem salvar vocês mesmos, desde o instante em que vocês se reconhecem e me 

reconhecem, não através dos rituais, não através dos dados históricos, mas simplesmente em seu coração, 

na Liberdade. Lembrem-se, sobretudo, que não há nada a salvar no seio da Ilusão, é necessário a vocês, 

efetivamente, como eu havia dito, se tornar como uma criança inocente e pura, quaisquer que sejam as 

nódoas presentes em suas vidas, quaisquer que sejam os desequilíbrios. Busquem seu Reino que está 

dentro de vocês, e todo o resto decorrerá daí. 

 

Isso é necessário, para muitos de vocês, de não mais se interessar pelo vai e vem desse mundo, pelos jogos 

da sombra e da luz presentes desde muito tempo nesse mundo – que foi livre há muito longo tempo. É 

encontrando a verdade de seu coração que vocês se liberam e que vocês liberam o mundo. Reconhecendo-

me, vocês se reconhecem, bem acima de minha presença sobre esta terra e de minha história, bem acima 

de sua primeiríssima vez em encarnação. 

 

A Verdade é simples, tão simples que tudo foi feito no seio desse mundo para distanciá-los, para privá-los. 

Hoje não há mais nenhum álibi que permaneça no seio desse mundo, no seio da sociedade, como no seio 

de seu efêmero, para se opor ao Amor. 

 

Eu convido vocês então a depositar seus últimos fardos aos meus pés, eu convido vocês hoje, pela Graça do 

Espírito santo a se aliviar voltando seu olhar em direção ao essencial. Isso colocará fim, se isso já não foi 
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feito, à sua sede desse mundo, a sua sede de ilusões. É tempo de vocês se darem conta, se isso já não foi 

feito, de que estritamente nada que vocês possam conhecer das leis desse mundo, pode lhes permitir 

escapar dele. 

 

As coisas são desde agora diferentes porque as Teofanias, quaisquer que sejam as etapas que vocês 

tenham podido viver até o presente, e isso desde trinta anos, vêm demonstrar-lhes a verdade do Amor, a 

verdade da Eternidade, e a falsidade do amor desse mundo. Na verdade, vocês não deveriam confundir o 

Amor da Vida e o amor desse mundo, mesmo que muitos de vocês tenham sido seduzidos pelas sirenes 

desse mundo através de uma espiritualidade alterada e incompleta, e com razão. É tempo de se 

descobrirem livres, não dependendo de nada que tenha feito sua pessoa nesse mundo, não dependendo 

de nenhuma de suas regras, de nenhuma de suas leis, a fim de se colocarem, o coração leve na lei do Um. 

 

Em algumas semanas ocorrerá o que é chamado o solstício de verão (solstício de inverno no hemisfério 

sul), festa de São João, momento onde o sol entra, para vocês, no Ocidente e no hemisfério norte, em seu 

reino. Esse reino do sol chamado “verão” vai tomar um destaque durante esse verão do ano de 2017. 

Minha Mãe anunciou a vocês o início formal das tribulações humanas. Aceitem isso, mas como graça 

voltem, cada dia que vai passar até o solstício de verão (solstício de inverno), seu olhar em direção à 

Verdade, porque nenhum elemento desse mundo no seio desse efêmero é capaz desde agora de traduzir a 

vocês, de uma maneira ou de outra, esta Verdade. 

 

A matriz Arcôntica, vocês sabem, toca seu fim – ele é irremediável e definitivo. Eu sei, é claro, que muitos 

de meus irmãos humanos estão desviados da finalização desse mundo, crendo ter que realizar alguma 

redenção na perpetuação desse mundo. A vida eterna – isso que vocês são – não poderá jamais estar de 

acordo com o que é falso, com o que é limitado. 

 

O reino dos controladores está terminado. Quer vocês estejam conscientes ou não, quer vocês recusem ou 

aceitem não muda nada disso, porque vocês irão descobrir em verdade, se isso já não foi feito, que tudo 

está em vocês, em sua Morada da Paz Suprema, nessa Eternidade e nessa Teofania. Todo o resto é 

passageiro e vai se apagar definitivamente, trazendo-lhes a Alegria eterna e definitiva. Nenhum prazer 

desse mundo, nenhum ganho no seio desse mundo poderá jamais satisfazê-los além de sua vida efêmera. 

 

O que eu venho lhes propor neste Pentecostes, é de não mais serem afetados por qualquer ilusão que seja, 

e de deixar o Amor florir em vocês em cada olhar, em cada palavra, em cada circunstância, mas não 

levando em conta nada do que pertence a esse mundo. 

 

Eu lhes disse em inumeráveis repetições: vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são desse mundo. 

Esqueçam assim toda culpa, toda retribuição chamada cármica; vocês são livres de toda eternidade. Muito 

poucos de vocês tiveram a ocasião, nesse ciclo, de verificá-lo e de vivê-lo. Hoje isso está relacionado a 

muitos, com um número crescente de irmãos e irmãs. Cada dia que passa, cada dia que decorre, lhes 

aproxima coletivamente da Liberdade. 

 

As circunstâncias humanas desse mundo, nesse mês de junho, vão conduzi-los a deixar suas certezas de 

segurança de qualquer natureza que seja, vindo lhes mostrar e lhes demonstrar que a única segurança está 

em sua eternidade e isso não pode comprar com nenhum dinheiro, com nenhum sorriso, com nenhum 

papel, com nenhum apoio sobre sua pessoa e sobre as leis alteradas desse mundo dual. 
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O conjunto das religiões, o conjunto dos movimentos espirituais organizados nesse mundo não são mais do 

que simulacros; a única verdade só pode se apoiar sobre cada um de vocês e interiormente. Desde o 

instante em que sua consciência se apoia sobre qualquer elemento presente nesse mundo, vocês não são 

livres, vocês estão acorrentados à lei do carma, vocês são presos nessa matriz que se desfaz. A matriz 

Crística, e isso lhes foi dito, é a matriz da Liberdade, onde nada pode ser confinado – nem mesmo a 

Unidade -, de nenhuma maneira. Vocês são perfeitos de toda eternidade em sua eternidade; vocês serão 

sempre imperfeitos em qualquer pessoa que seja, que essa pessoa seja a mais santa possível, que esta 

pessoa me tenha desposado conscientemente, e algumas irmãs Estrelas lhes falaram. A única Verdade não 

depende de nenhuma circunstância desse mundo. 

 

Neste Pentecostes, eu convido vocês a deixar florir as flores e as Graças do Amor, a deixar aparecer, 

transparecer e emergir, enfim, o Fogo Ígneo no seio desse mundo. 

 

Isso que vocês chamam seus campos de energia vão se transformar, lhes dando a viver em consciência 

como na carne o que é ser o Caminho, a Verdade e a Vida, não como um ideal ou um objetivo, mas como 

uma verdade que golpeia a cada respiração de seu coração em vocês. Então eu lhes repito hoje com ainda 

mais firmeza: “Deixem os mortos enterrarem os mortos”. A única ajuda que daqui para frente vocês 

poderão trazer a esse mundo, na sua Liberação ou sua Ascensão, não pode vir de nenhum efêmero. Que 

isso seja um dinheiro, que isso seja um sorriso, que isso sejam as palavras, eles lhes parecerão bem 

insípidos e bem inúteis em face do poder de seu coração. 

 

É tempo agora de colocar fim a todo jogo no seio do efêmero; é tempo, nesse dia, de finalizar sua 

liberdade; é tempo hoje de deixar aparecer o que vocês são. E o que vocês são não tem necessidade de 

sorrisos, o que vocês são não tem necessidade de palavras, o que vocês são não tem necessidade de 

justificações nem de demonstrações, porque vocês são a prova viva da Verdade. Mais nada poderá alterar 

esta Verdade desde o instante em que vocês a acolhem, porque são vocês mesmos, definitivamente, que 

se acolhem. 

 

Em cada Teofania que vocês realizarem com uma intenção em direção a uma pessoa estarei em vocês, 

vindo magnificar e iluminar ainda mais a verdade de seu coração. Então eu repito hoje: “Amem-se uns aos 

outros, como eu vos amei”. O julgamento, vocês sabem, pertence à pessoa e a este mundo, e às leis desse 

mundo. Vocês não podem julgar e serem livres porque vocês não veem a Verdade além de seus sentidos e 

além de suas percepções. 

 

Viver a Ressurreição nesse período abençoado de tribulações é uma esperança e uma chance inusitada, 

não em algum futuro, mas sim para viver essa felicidade não dependendo de nenhuma circunstância e, 

sobretudo, não de seus conhecimentos ou de suas aquisições no seio desse mundo, mesmo que lhes 

pareçam até esse dia os mais espirituais e os mais luminosos que sejam, porque todas essas experiências 

que vocês tiveram, todos esses reencontros que vocês viveram, foram apenas uma preparação para viver a 

Verdade que não é desse mundo. 

 

Nesse dia de Pentecostes e nos dias seguintes mais nada poderá ser mascarado ou escondido, em vocês 

como no exterior de vocês, colocando abaixo todos os sistemas de defesa, de predação e de escravidão 

residual existentes. 
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O fim da Sociedade das Nações, o fim da pseudo-harmonia entre os povos que é somente feita com 

equilíbrio entre as ganâncias de cada um não terá mais segmento. O único recurso estará dentro de vocês. 

Eu convido vocês já nesse dia, por antecipação e de maneira solene, a integrar o que vocês são e que não 

passará jamais, porque todo o resto irá passar e se apagar, deixando o Amor nu, não dependendo de 

nenhuma forma, de nenhuma pessoa, de nenhuma história, nem mesmo de nenhum mundo. 

 

A Teofania do Espírito e a Teofania perpétua, como as Teofanias com intenção, vão se juntar, como eu lhes 

disse, a sensibilidade de minha presença em seu coração, colocando fim de maneira forte a tudo que pode 

restar de crenças, de adesões, de esperanças presentes sobre este mundo. 

 

A Verdade se revela não mais de maneira progressiva, mas para cada um de vocês, com uma forma de 

fulgurância, uma forma de evidência, onde não há mais lugar para a menor mentira. Ora, esse mundo é 

uma mentira permanente. 

 

Vocês são a Vida, mas vocês não são esse mundo; vocês são a Vida, mas vocês não são nenhum apego a 

esse mundo, em qualquer laço que seja ou em qualquer prazer efêmero de suas peregrinações. Mas eu 

especifico também que cada um de vocês é livre de se estabelecer nesses mundos densos ou de viver o 

Absoluto, ou de viver o que vocês quiserem não mais nesse mundo, e não mais sobre esse mundo que 

voltará a ser o mundo da Luz desde o instante em que a Terra liberada será instalada em sua nova 

dimensão. A maioria de vocês não estará mais presente sobre esta terra, alguns de vocês ficarão como 

guardiões da Eternidade. 

 

Eu sei, porque eu vejo, que um número sempre maior de vocês aspira só uma única coisa: é o retorno em 

sua eternidade. Eu lhes digo, aquele que está apegado a esse mundo não pode estar na Vida eterna. É 

necessário estar apegado à Vida, porque vocês são a Vida e quaisquer que sejam seus prazeres, quaisquer 

que sejam seus caminhos, quaisquer que sejam suas satisfações nesse mundo, definitivamente, para 

aquele que está liberado, isso não representa senão fantasias e perdas de tempo. Vocês estão fora do 

tempo. 

 

Então eu lhes digo hoje: ousem romper os últimos apegos à Ilusão desse mundo, a fim de estar em Vida e 

em Verdade; não há outro caminho senão esse. Mas a Luz e o conjunto da Confederação Intergaláctica dos 

Mundos Livres, lhes devolvendo à sua liberdade, lhes deixando livres de se estabelecerem nas experiências 

que vocês desejarem, mas em nenhum caso elas poderão se desenrolar sobre o que vocês conheceram até 

o presente. 

 

Muitos de vocês que estavam até o presente na negação e na raiva vão reencontrar o sorriso, porque essas 

negações e essas raivas, mesmo que elas foram angustiantes para alguns de vocês, se dissolvem com cada 

vez mais evidência para deixar lugar a isso que tem estado sempre aí. 

 

Não mais estar apegado a qualquer cenário ou qualquer história, ou qualquer carma os isenta, hoje, das leis 

da matriz, das leis dos Arcontes. Quaisquer que sejam as aparências desse mundo, quaisquer que sejam 

suas sirenes, quaisquer que sejam suas posses, quaisquer que sejam suas experiências, qualquer que seja a 

intensidade do que lhes parece ter vivido, isso não representa nada ao olhar da eternidade que vocês são. 

Então eu convido vocês nesse dia, a se voltarem definitivamente na verdade de seu coração, na verdade da 

Vida. A vida na superfície desse mundo é possível, é claro, graças ao Amor, apesar do confinamento. 
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No momento em que muitos de nossos irmãos e irmãs encarnados dormem sempre, ignorando o que eles 

são, é tempo agora de vir abalar o conjunto da humanidade no seio de suas certezas, no seio de seus 

moldes espirituais confinados. Muitos ensinamentos lhes foram dados; esses ensinamentos não visavam 

senão uma única coisa: chegar a este instante o mais disponível possível, o mais autêntico possível, vocês 

são desde agora suficientemente numerosos a ter vivido isso, e vocês serão ainda mais numerosos a viver 

pela Graça das Teofanias nos dias e nas semanas deste mês de junho que chega. 

 

Lembrem-se que em quaisquer circunstâncias que vocês tenham que atravessar no seio desse personagem 

efêmero, que a única coisa que poderá aplacar sua sede, como aplacar toda dor e todo sofrimento, será seu 

coração e sua eternidade. 

 

Todas as interações chamadas relações sociais, relações afetivas, relações filiais, relações no sistema, 

qualquer que seja, terminam. Eu convido vocês então à Paz, a única Paz verdadeira e válida aquela que está 

dentro de vocês, não dependendo de nenhuma circunstância desse mundo, de nenhuma facilidade, de 

nenhum conforto como nenhum desconforto. Eu convido vocês à eternidade, esta Eternidade que não 

pode se acompanhar de nenhuma restrição, de nenhum nascimento como de nenhuma morte, onde 

nenhum sofrimento pode afligi-los, onde nenhuma dúvida pode se manifestar, onde todas as escolhas são 

possíveis, porque não há nenhuma escolha, senão for aquela de ser Amor e Luz. Todo o resto são apenas os 

jogos da consciência. 

 

Nesse dia de Pentecostes, eu convido vocês à Paz, não mais somente à Redenção ou ao arrependimento, 

mas simplesmente para esquecer de tudo o que é passageiro e que passará definitivamente. Esse mundo 

passa, mas a Vida não pode passar, esse mundo se encerra, é o início da verdadeira Vida, o início da 

verdadeira Alegria, da verdadeira felicidade, o reino do contentamento. Ela é interior, ela não pode ser 

comparada a nenhuma alegria desse mundo e a nenhum amor desse mundo, que é apenas um simulacro 

da Verdade. 

 

Então eu repito: “Eu vos dou minha Paz”, então eu repito: “Deixe o que é morto e o que vai morrer se 

desprender de você, porque nada do que é morto pode ser verdadeiro”.  É o mesmo para a sua forma, é o 

mesmo para todos os seus laços e todas as relações que vocês estabeleceram no seio desse mundo. A única 

relação verdadeira é, desde agora, aquela de seu coração a coração pela Teofania, pelo Caminho da 

Infância, pelo fato de desaparecer cada vez mais frequentemente nesse mundo. Isso não é triste, isso não é 

uma perda, mas isso é a Verdade que lhes pertence verificar por vocês mesmos. 

 

Na medida em que vocês desaparecem, na medida em que vocês veem as ilusões desse mundo, vocês 

constatam com evidência que seu coração está aí, que a Paz está aí, que esse coração a coração é a única 

Verdade. Apenas vocês que podem verificar. Eu venho não salvá-los, porque não há nada a salvar na 

Eternidade, tudo já está são e salvo. Somente a personalidade pode ainda crer e esperar salvar o que quer 

que isso seja de Ilusão, da crença em uma evolução do que é perfeito em toda eternidade. Vejam o 

subterfúgio dos Arcontes que foi fazê-los acreditar que vocês eram imperfeitos, que vocês deviam corrigir, 

quando vocês são a Vida, quando vocês são a Verdade. É tempo agora de cessar todas essas máscaras e de 

jogar o jogo da Liberdade e da Verdade, que não é desse mundo. 

 

Nesses tempos, e como eu havia dito, todos aqueles que manterão a sua vida no seio do efêmero, a 

perderão, todos aqueles que mantêm a verdadeira Vida em eternidade salvarão o que eles encontraram, 

que não tem nada a ver com as leis desse mundo, com as formas desse mundo, exceto, talvez, por isso que 
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vocês puderam reencontrar no seio da natureza e que não foi afetado pelo confinamento da humanidade e 

pelo confinamento da Terra. 

 

Então eu lhes repito uma terceira vez: “Paz a cada um de vocês, Paz na Vida eterna”. 

 

O Fogo do Coração, o Fogo da Verdade, o Fogo da Alegria, entram em manifestação. Os carismas, 

quaisquer que eles sejam, que vão se manifestar ou se manifestam já, não podem em nenhum caso 

recolocá-los nesse mundo, mas só podem permitir a vocês de estarem de alguma forma ancorados na 

Eternidade, na verdadeira Vida. 

 

Então, nesse dia, meu coração exulta, como o seu, desta Verdade anunciada e reencontrada. 

 

Vejam todos aqueles que mantêm os fios desse mundo por isso que eles são: os seres iludidos pela força e 

o poder da cabeça e que perderam sua Autonomia e sua Liberdade. Eles não são condenáveis nem 

julgáveis, porque eles poderão dizer eles também, como eu mesmo fiz: “Pai, perdoai-os, eles não sabem o 

que eles fizeram”. Nenhum de seus irmãos humanos, nenhum de meus filhos portadores de uma alma de 

início, pode ser julgado. Pode justa e simplesmente se readaptar a isso que ele é durante esses alguns 

meses que Maria anunciou a vocês desde muito tempo. É nisso que vocês não podem conhecer as razões 

exatas de um irmão e de uma irmã que lhes parecem o mais oposto à Luz, porque vocês não os conhecem, 

porque se vocês veem isso, isso quer dizer que vocês não viram além das aparências, isso quer dizer que 

vocês não viram verdadeiramente, porque senão haveria em vocês o mesmo amor por cada consciência, 

em qualquer aparência que fosse, em qualquer pretensão que ela se apresenta a vocês.  

 

O confinamento não vem dos humanos, vocês sabem, mesmo que alguns tenham contribuído jogando o 

jogo da predação, o jogo da apropriação, que não é nada senão uma forma de egoísmo dissimulado. Isso foi 

explicado a vocês em numerosas reprises através de todos os falsos espiritualizados. Que isso seja as 

religiões, que isso seja as organizações, que isso seja os movimentos ditos espirituais, eles são todos 

ligados, sem nenhuma exceção, a esse mundo, e então à Ilusão nomeada Luciferiana. 

 

Pois a cada um de vocês hoje eu posso dizer: “Você é pedra e sobre esta pedra eu construirei minha Igreja”, 

que é a Igreja interior, a Igreja exterior é só um substituto que os possui em suas armadilhas, em suas 

ilusões, em seu disfarce. É tempo hoje que eu venha colocar abaixo, como eu fiz há mais de dois mil anos, 

todos esses mercadores do templo, todos esses mercadores de ilusões, todos esses mercadores de 

esperanças, todos esses mercadores de sonhos que não são a Verdade. 

 

Pertence a cada um hoje, pela Graça das Teofanias, não mais acreditar e não mais aderir a estas fantasias. É 

tempo de serem verdadeiros, não por momentos, mas na permanência do Amor sem nada buscar a 

compreender, sem nada buscar a discriminar. Amem, amem acima de tudo, sobretudo quando vocês não 

compreendem, sobretudo quando vocês não sabem, porque aí está o Amor, o mais puro, que não leva em 

conta nenhum pré-requisito, nenhuma condição nem nenhum objetivo. Aí está a Verdade, todo o resto são 

apenas as enganações, definitivamente, vocês sabem. 

 

Mas a omissão e o medo conduzem vocês a estas estratégias. O mundo, e a sociedade, regida pela 

competição e a predação lhes têm obrigado e forçado a se concederem um espaço ilusório de proteção; 

isso está daqui para frente terminado. Qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas posses, 

vocês só são livres se vocês aceitam deixar morrer e se distanciar o que está destinado a morrer. 
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Alguns intervenientes lhes disseram, vocês não são esse corpo, vocês não são nada que pertence a esse 

mundo; é tempo de vivê-lo antes que haja o ranger de dentes, que eles também, de alguma maneira, 

passarão. 

 

Deixem seu coração ser, não o agarrem a nada disso que pertence à sua pessoa ou à história. É assim que 

vocês são livres, é assim que vocês estão na Alegria verdadeira e na felicidade. O que lhes diz sua pessoa, o 

que lhes dizem seus parentes, o que lhes dizem suas leis, o que lhes dizem as regras desse mundo, tudo 

isso é falso, tudo isso não existe, é um devaneio e um sonho. Então saiam do sonho e vejam, vejam a 

magnificência, vejam a beleza do que vocês são e que jamais poderá transparecer através da pessoa que 

vocês jogam nesse mundo. 

 

Então nesse instante, onde quer que vocês estejam, qualquer que seja o dia em que vocês ouvirão minha 

intervenção de Pentecostes, qualquer que seja o lugar que vocês estejam, eu lhes dou minha Paz eterna, eu 

lhes dou o perdão, eu lhes dou o que vocês são: esta Paz, esse perdão, este Amor. Não se deixem mais 

arrastar pelas sirenes da espiritualidade desse mundo, nem se deixem mais arrastar, mas permaneçam na 

felicidade, todo o resto só faz sobrecarregá-los. Vocês querem a Paz, vocês querem a Verdade? É isso aí, 

não há outra. 

 

Permitam-me enfim, em qualquer dia e em qualquer lugar que vocês estejam, de realizar agora, na hora de 

seu escutar, na hora de sua leitura, a Teofania do Cristo, acompanhada pela espada de Miguel, 

acompanhada pela doçura de minha Mãe, dignem-se a aceitar a oferenda da Paz, a oferenda da Liberdade, 

a oferenda do Amor. Oremos juntos, não para pedir, porque tudo já está aí, mas para render graças e para 

a alegria da felicidade, para a alegria da Eternidade. 

 

...Silêncio... 

 

Deem-se a Vida, a Vida eterna onde nenhuma sede pode aparecer. 

 

Que minha Paz esteja em cada um de vocês desde esse instante. Eu rendo graças à sua Presença, ao seu 

escutar, à sua leitura, eu rendo graças à sua eternidade. Eu rendo graças, neste fim dos tempos da Terra à 

Vida que corre em vocês, que é vocês. 

 

...Silêncio... 

 

Acolhamos juntos e celebremos a Nova Eucaristia. 

 

...Silêncio... 

 

Eu lhes dou minha Paz e eu absolvo vocês de tudo que vocês podem considerar como um pecado, porque o 

único pecado é acreditar na Ilusão desse mundo, se privando da Vida eterna e do Amor. 

 

...Silêncio... 

 

Que o Amor infinito da vida se revele em vocês e coloque fim ao motor do sofrimento, ao motor da Ilusão. 
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...Silêncio... 

 

É tempo agora que eu me cale e que cada um de vocês fique nesse silêncio, nesta Teofania, que não tem 

necessidade de nenhuma palavra nem de nenhum suporte. 

 

...Silêncio... 

 

Em nome da lei do Um, em nome da Verdade, em nome da Vida, eu honro cada um de vocês, sobretudo 

aqueles de vocês que estão desviados de minha face ressentidos pelas mentiras das religiões, desviados da 

fé pelo diabo que não é nada senão Deus. 

 

...Silêncio... 

 

Eu lhes rendo graças e eu lhes agradeço. 

 

...Silêncio... 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 
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MARIA - Pentecostes : A Nova Tri-Unidade - 4 de junho de 2017 

 

 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Filhos bem-amados, neste dia de Pentecostes, permiti-

me  recobrir cada um de vós com o meu Manto Azul da Graça e instalar-me em vosso  Canal Mariano. 

Intervenho neste dia, enquanto segundo termo da nova tri-Unidade. 

 

Após ter-vos acompanhado durante o passado mês de maio, venho hoje para confirmar o que vos anunciou 

o meu Filho. 

 

Venho, como Mãe, vos acolher em meus braços, os de uma mãe amorosa,  nada querendo senão o melhor 

para cada um de seus filhos – e o melhor não pode ser senão ser no Amor e na Verdade. 

 

Para muitos de vós, as Teofanias vos reaproximaram dessa Verdade essencial, desse Amor infinito que sois. 

 

Tal como  meu Filho vos havia dito, o seu braço não pode  mais ser freado. 

 

Quer os sinais do céu ocorram ou não neste  mês, isso nada mudará, pois o tempo é realmente chegado, 

agora, de pôr fim a todas as mascaradas, a todas as falsidades, a todos os sofrimentos, a todas as 

deambulações. 

 

Eu acolho cada um de vós em meu Coração. 

 

Neste instante em que me lêdes ou me escutais, venho comunicar convosco  através do meu Coração de 

Mãe. Venho vos recobrir com o dom da Graça, com o dom da Verdade, com o dom da verdadeira Vida. Eu 

vos convido, eu também, a depor todos os vossos fardos e todas as vossas incertezas  a meus pés. Eu vos 

convido a serdes consolados, em qualquer pena que vos aflija, em qualquer sofrimento que possais viver. 

Eu venho aí colocar o bálsamo do Amor, o bálsamo da Alegria e o bálsamo da Eternidade. 

 

As minhas palavras, neste dia, não serão muito numerosas pois o que é importante, é o número de vós, o 

que é importante, é o que se vive no silêncio do vosso coração, na vossa intimidade, que não tolera 

qualquer atraso nem qualquer desculpa no seio desse mundo. Eu venho confirmar-vos a vossa liberdade. 

 

Eu venho consolar aqueles de entre vós  que ainda estão apegados às ilusões desse mundo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho vos apoiar na  descoberta da vossa eternidade, na descoberta e na vivência cada vez mais intensa 

desse Amor incondicionado que não é desse mundo e que no entanto vos é necessário manifestar nesse 

mundo. 

 

Quando da minha última intervenção solene, talvez  eu tenha abalado alguns de entre vós, mas esse abalo 

foi necessário e salutar. 
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Eu me dirijo a vós hoje como Mãe.  Mesmo se existem analogias  com cada mãe sobre essa terra, isso se 

afasta agora pois vós sois todos portadores da minha Vida eterna, pois existe em cada um de vós a mesma 

Vida eterna e a mesma  Verdade. 

 

Essa Verdade que não conhece nem história, nem sofrimento, nem pessoas, mas que é a Vida. 

 

Na Teofania do Espírito e na Teofania Perpétua, Eu vos ofereço o dom da Graça eterna que acompanha a 

vossa ressurreição nas moradas da Eternidade, nas moradas da felicidade. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho convidar-vos a vos nutrirdes de Luz, a vos saciardes com a Verdade. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho convidar-vos ao que não pode ser conhecido no seio desse mundo, e que no entanto vós viveis no 

vosso coração. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho convidar-vos, neste período de Pentecostes, a serdes verdadeiros, sem subterfúgios e sem 

pretensões, para que assim possa ser consumido pelo Fogo da Alegria e do Amor, tudo o que ainda possa 

resistir em vós. 

 

Nada vos venho pedir hoje, Venho simplesmente oferecer-vos o meu dom de Mãe, o meu dom da Graça. 

 

… Silêncio… 

 

Pois é nessa Graça que vós podeis amar cada um, qualquer que seja o seu caminho, qualquer que seja a sua 

posição nesse mundo. 

 

Venho convidar-vos ao Amor, não apenas incondicionado mas que não depende de qualquer circunstância, 

de qualquer forma, e sobretudo que não depende de qualquer pessoa. 

 

Venho convidar-vos para estardes na Vida, na abundância, na plenitude. 

 

As minhas irmãs e eu mesma, Estrelas, nós vos convidamos a nos convidar, tanto quanto o puderdes, a 

celebrar conosco a Ressurreição e a Liberação. 

 

Pelo meu Manto Azul da Graça e pela minha presença no vosso Canal Mariano, pelo dom da Teofania, eu 

vos convido de algum modo à comunhão perpétua com a vossa Eternidade. Isso não pode se restringir com 

qualquer atraso , isso não  depende de qualquer desculpa. 

 

Para além de qualquer tempo e de qualquer calendário, há urgência para ser a Verdade.  Há urgência para 

serdes verdadeiros, há urgência para não portardes qualquer máscara, há urgência para não mais estardes 

em representação. 
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Há urgência para a Humildade, há urgência para o Amor 

 

Todo o resto vos aparecerá cada vez mais como uma vaidade, não apenas ilusória mas também degradante 

perante a vossa condição eterna. 

 

Eu vos convido a estardes Aqui e Agora, eu vos convido a ver claro, e vos convido, assim como o meu Filho, 

à Paz Eterna. 

 

… Silêncio… 

 

Eu vos convido a vos acolherdes em vosso templo interior, a vos reconhecerdes, a lavar as vossas vestes. 

 

Eu vos convido, enfim, a esse Feminino Sagrado. 

 

… Silêncio… 

 

Eu vos convido a serdes esse coração  Livre, esse coração em Fogo, esse coração em Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Eu vos convido a deixar emanar  no seio da ilusão, a realidade do vosso esplendor, a realidade do vosso 

Amor. 

 

… Silêncio… 

 

O meu Manto Azul da Graça é por vós adquirido neste mês de Junho. Ele é o vosso salvo-conduto, ele é o 

vosso baluarte contra a Ilusão desse mundo, ele é acima de tudo a vossa plenitude. 

 

… Silêncio… 

 

Em cada palavra e em cada silêncio que pronuncio, se vive essa comunhão em espírito, essa Teofania, esses 

sinais indubitáveis de que a Luz está aí. Quaisquer que sejam as aparências que joga o vosso mundo, 

quaisquer que sejam as cenas de teatro que proclamam a vitória do efémero, não vos deixeis enganar, não 

vos deixeis de alguma maneira abusar por qualquer sirene desse mundo. Deixai-vos transportar pela 

Alegria eterna do Amor. Não olheis atrás de vós, não olheis à vossa frente, não vos deixeis amedrontar por 

qualquer ruído desse mundo, pois nenhum ruído poderá  afetar o vosso Coração 

 

… Silêncio… 

 

Eu vos convido a celebrar essas Teofanias, mesmo se em vós são espontâneas, de as prosseguir a cada 

instante. Trata-se de uma comunhão perpétua com a Verdade. Abençoai-vos uns aos outros, amai-vos uns 

aos outros, e amai sobretudo aqueles que ainda estão perdidos e seduzidos pelas sirenes deste mundo. 

 

… Silêncio… 
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É no silêncio que se revela o que É, é nesse instante que a Graça vos libera.  É chegada a hora de ressuscitar 

em Espírito. Não espereis o meu Apelo coletivo para serdes isso. Isso faz parte das graças, assim como a 

Teofania, decididas pela própria Inteligência da Luz, e que nós, da Confederação Intergaláctica dos Mundos 

Livres, apoiamos e acompanhamos. 

 

… Silêncio… 

 

Ousai. Ousai romper o círculo vicioso do sofrimento e das ilusões. Ousai Ser, sem freios nem atrasos. Ousai 

Ser. 

 

… Silêncio… 

 

Cessai de ter e de acreditar. 

 

Cessai os vossos  conceitos a fim de deixar o coração livre para se estabelecer. 

 

… Silêncio… 

 

Eu vos convido também ao milagre da Ressurreição, ao milagre da Verdadeira Vida mesmo no seio dessa 

falsa vida, e é esse mundo que foi alterado  que será  levado à sua virgindade original. 

 

Eu venho também implorar da vossa parte uma atenção para a vossa Mãe, não que ela seja indispensável 

mas porque isso ajuda, de forma indiscutível, a forjar a vossa Alegria e a vossa Liberdade nas moradas da 

Eternidade. 

 

Meus filhos bem amados, quaisquer chamadas de atenção e quaisquer elementos que vos tenha dado 

quando da minha última intervenção, encontram hoje toda a sua justificação pela urgência da Verdade, 

pela urgência do Amor. 

 

A mais bela das ações, nestes tempos da Ressurreição, é a de deixar emanar a vossa Presença, no silêncio, 

sem qualquer reação a este mundo e aos seus sofrimentos. Afirmai a vossa liberdade sendo aquilo que vós 

sois. Aí, nada mais há para fazer; não há nem trabalho nem esforço, há apenas um reconforto e uma 

certeza vindo afastar todos os condicionamentos ilusórios da matéria, desse mundo, a fim de que a 

verdadeira Vida reencontre o seu lugar autêntico pela Ascensão da Terra e pela vossa liberação. 

 

… Silêncio… 

 

Nada venho vos pedir para mim, ou para a Luz, ou para a Confederação; Venho apenas solicitar o vosso 

Amor e a vossa Presença pois é assim que vós sois justos e verdadeiros, pois é assim que se forja o vosso 

Pilar de Luz e que se revela a vossa Eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Qualquer que seja a gravidade ilusória que resta a viver nesse mundo, olhai como vos acontece cada vez 

com mais frequência, por vezes até com surpresa, viver esse Coração e a sua Paz, talvez contrastando de 

forma cada vez mais evidente com a vossa vida anterior, com a vossa história nesse mundo. Não será esse 
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o único bálsamo verdadeiro? Não será esse o único Amor digno e verdadeiro? Todo o resto nunca fez mais 

senão passar, nascer  e morrer. Isso nada concerne ao que sois. O meu Filho vos repetiu : « Deixai os 

mortos enterrar os mortos e serdes verdadeiros. »  Isso não quer dizer para vos afastardes dos vossos 

irmãos e irmãs que estão em sofrimento ou em oposição, ou ignorando o que são, mas é assim que vós os 

ajudareis, sendo vós mesmos, tomando-os em vosso Coração, no silêncio, e não através das palavras, pois 

os simples confortos do efémero não serão suficientes – já não são suficientes. 

 

A vossa presença amorosa, as vossas Teofanias, quer sejam espontâneas, quer sejam ainda raras, são 

ocasiões privilegiadas para vos conscientizardes de que mesmo o que poderíeis designar , nesse efémero, 

como o vosso pior inimigo, não é senão uma das facetas do que vós sois. Não se trata de um conceito, não 

se trata de uma crença, trata-se da Verdade, que vos compete experimentar e  vivenciar. 

 

… Silêncio… 

 

Quer estejais despertos, quer estejais liberados, quer estejais adormecidos, quer estejais afastados de mim, 

não muda nada. Vós sois e nós somos hoje suficientemente numerosos através da nossa Presença, através 

da nossa Radiância, para aliviar o peso desse mundo e para endireitar, através da nossa presença amorosa, 

o eixo de Luz e a verdade da Luz, não aquela da cabeça, que não é senão uma ilusão, mas aquela do 

coração. 

 

… Silêncio… 

 

As tribulações humanas, eu vos tinha dito,  meu Filho o tinha confirmado, estão em vós. E é através da 

perda de vossas  condições habituais – quer sejam íntimas , próximas, ou para  toda a terra em geral –, que 

vós  vos encontrais,  abandonando o que está morto, o que morre. Vós não sois nada do que morre, vós 

sois a Vida, mas essa vida não deve ficar amputada do vosso Espírito, como é o caso nesse mundo. Vós 

nada tendes a pagar, a Vida é um dom. Basta que vos entregueis à Vida para pôr um fim e saldar todas as 

contas, pois nada deveis à ilusão, pois tudo deveis  àquilo que vós sois. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho também convidar-vos à generosidade do coração que emana e que irradia como o Sol, sem 

distinção de qualquer forma. O Sol sacia cada consciência da Terra, não fazendo qualquer diferença entre 

quem é digno ou indigno de o receber. Ele dá sem  distinção e de igual maneira. 

 

Do mesmo modo, na felicidade do vosso coração e na Teofania, vós vos doais vós mesmos em partes iguais 

para cada um de vossos irmãos e irmãs, não fazendo qualquer distinção entre cada um de meus filhos, não 

fazendo qualquer distinção segundo o valor de cada um. Pois em definitivo, apesar de todas as aparências, 

cada um tem o mesmo valor, o do Amor, que não pode ser medido e que não pode  ser avaliado. 

 

… Silêncio… 

 

Tal como  vos tinha dito na última vez, eu voltarei – e também o anunciarei -  quando isso for útil para vós, 

quer seja relacionado com os eventos na humanidade, ou com os eventos celestes, ou com os eventos da 

Terra, a fim de vos convidar a permanecer na Alegria e na felicidade, nesses momentos particulares que 
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irão acontecer, pois é assim que melhor ajudareis, pois é assim que o Amor se torna um bálsamo, mesmo 

para aquele que se afastou ou que o recusa. 

 

 

… Silêncio… 

 

Hoje, como segundo elemento da tri-Unidade, é exclusivamente o meu coração de Mãe que fala. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho repetir e afirmar que os tempos estão terminados, que chegou o tempo de aniquilar o tempo. 

 

É assim que o meu Apelo vos colherá, assim o espero para um número cada vez maior, num estado de 

comunhão e de felicidade em que nenhum medo do desconhecido  poderá vos paralisar,  poderá vos 

limitar 

 

… Silêncio… 

 

Então sim, celebrai. 

 

… Silêncio… 

 

Cantai e ri e dançai, pela alegria da vossa ressurreição e da Vida eterna. 

 

Eu venho convidar-vos ao silêncio interior, à oração do coração, uma oração de ação de Graças e de estado 

de Graça que canta louvores da Luz e da Verdade, não se preocupando com as circunstâncias particulares 

pois a Luz é como o Sol, ela sacia cada um com a mesma intensidade. O resultado ainda é diferente , de 

momento, enquanto o meu Apelo não tenha acontecido, mas isso mudará brevemente, pois o maior dos 

predadores não poderá senão tornar-se o inocente cordeiro . 

 

Não subestimeis o poder da Luz na sua ação de redenção final. É nisso que não  deveis julgar o que quer 

que seja ou quem quer que seja mas simplesmente ver com clareza. É assim que encontrais agora, vós 

também, o vosso Feminino Sagrado. Não se trata mais de um acto de cocriação consciente mas de um acto 

de mãe, pois sois , à vez, meus filhos, mas também os pais, responsáveis por cada Luz nessa terra – que 

está em vós, eu vos lembro. 

 

Serdes amorosos, mesmo que isso vos custe e mesmo que isso vos escape. Não penseis em nada mais 

senão Amar; todo o resto se afastará por si mesmo, todo o resto desaparecerá. Não procureis compreender 

os prós e os contras; permanecei nesse Amor sem causa e sem motivo, para com a natureza, para com as 

flores, para com cada  irmão e irmã que vos pareça servir o que é oposto à Luz, mas que, definitivamente, 

serve a Luz tal como vós, mesmo que não o vejais. 

 

 

… Silêncio… 
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Meus filhos, a hora é para a Verdade, a hora é da Verdade. A hora não é mais para a mentira, para as 

ilusões, para os fantasmas e para os sonhos, a hora é para a densidade da Luz, vos conduzindo para a 

Leveza, que nenhum peso pode tornar pesada, que nenhuma mentira pode vir alterar. 

 

… Silêncio… 

 

A minha presença neste dia não se destina a vos saciar de palavras,  nem a vos pôr em guarda, nem a vos 

prevenir, mas simplesmente a vivermos o Amor juntos, no coração de cada um. 

 

É agora o tempo de vos afastardes em grande parte, se isso vos for possível, de tudo o que concerne a este 

mundo, quer isso seja o espetáculo daqueles que se opõem à Luz e vos querem manter nas redes da ilusão, 

quer isso seja o espetáculo das agitações, em vários países. A Luz vos convida, e vos convidará cada vez 

mais insistentemente, a serdes vós mesmos, a nada projetar neste mundo e apenas emanar a vossa Luz, a 

nada esperardes para serdes o que vós sois. 

 

É tempo de serdes verdadeiros. Não há qualquer porta de saída através da mentira, não há senão uma 

porta, e é aquela da entrada na Verdade. Para onde quer que vos volteis, não podereis escapar à Verdade; 

onde quer que estejais, não podereis escapar ao que sois em verdade. 

 

Em meu  coração de Mãe, neste dia e no momento e lugar em que me lerdes ou escutardes, se realiza a 

mesma Bênção, a mesma Luz, o mesmo Amor, porque este Amor não é constrangido, nem pelo tempo, 

nem pelo espaço, nem pela distância, nem mesmo pelo erro. 

 

…Silêncio… 

 

Então, oremos juntos, cada um de nós, na mesma Unidade e na mesma Verdade. 

 

…Silêncio… 

 

Deixai o vosso coração se consumir de Amor; deixai-o consumir o que pode ainda restar de sofrimentos, de 

crenças ou de ilusões. 

 

…Silêncio… 

 

Eu estou convosco, agora e para sempre, na Eternidade. 

 

…Silêncio… 

 

Silencio agora as minhas palavras e, dentro de alguns instantes, passarei a palavra ao Arcanjo Miguel. Ele 

vos havia anunciado que iria lavrar  a Terra e semear as águas, é tempo agora de semear a vossa Terra e as 

vossa águas, realizando a fusão dos Éteres, finalizando  a ignição do corpo de Eternidade e a ignição desse 

veículo interdimensional, para que apareça mesmo na ilusão, contribuindo para acabar com seus véus 

ilusórios. 

 

Eu abençoo cada um de vós neste instante. 
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… Silêncio… 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. 

 

… Silêncio… 

 

Eu me uno a meu Filho, eu me uno ao Cristo, para vos aportar a nossa bênção comum no seio de nossos 

corações unidos, aquele do Filho e aquele de sua Mãe, pois aí está a perfeição, mesmo ainda nesse mundo, 

mesmo se isso é ilusório, pois ela é o reflexo dessa verdade da Luz. 

 

… Silêncio… 

 

Ide em paz. 

 

… Silêncio… 

 

Vós sois a Paz. 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra, e vos prevenirei antes de voltar para vós noutra altura. 

 

… Silêncio… 

 

Estou convosco para sempre. Até breve. 

 

 

*** 
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MIGUEL - Pentecostes: A Nova Tri-Unidade - 4 de Junho de 2017 

 

 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Bem amados filhos da Lei do Um, que a Paz e o 

Fogo do Amor estejam convosco. 

 

 

… Silêncio… 

 

Eu intervenho neste dia de Pentecostes enquanto terceiro mandato da nova Tri-Unidade. Como eu vos 

anunciei, há muitas semanas que foram semeadas as águas da Terra e que a própria Terra foi lavrada. Hoje, 

neste dia de Pentecostes, pela graça do Espírito Santo, pela graça do Paráclito, pela graça da nova Tri-

Unidade, eu semeio os vossos códigos vibratórios em ressonância com a Eternidade da vossa Presença 

neste mundo. 

 

Chegou a hora de se afastar do que só passa. Chegou a hora de acolher o Espírito da Verdade, 

acompanhado da minha espada que vem cortar e iluminar o que ainda precisa de o ser no seio da vossa 

Presença. 

 

Acolhamos juntos, se vocês não se importarem, o Espírito da Verdade, gerando, assim, neste dia e nos dias 

seguintes, um poder inigualável de percepção do Fogo Ígneo, no vosso peito e no Espírito da vossa cabeça 

descendendo ao Coração do Coração, realizando a junção terminal do efémero e do Eterno na vossa 

Presença. 

 

As regras e a dualidade inerentes a este mundo encontram-se hoje em vias de transformação, devido à 

intensidade do Espírito presente sobre a terra e à intensidade das partículas adamantinas, tendo 

conduzido, até à vossa intimidade, o Fogo do Espírito. 

 

A Unidade, princípio de toda a vida livre, manifesta-se mesmo no seio da dualidade residual deste mundo 

em extinção, para dar lugar à verdadeira Vida na Eternidade. O que acontece na vossa terra, ou seja, no 

vosso corpo físico, está hoje diretamente ligado e religado à ação dos quatro Elementos já presentes, desde 

há muitos anos em vós, mas aos quais se junta a partir de agora o Éter primordial, realizando a última etapa 

da fusão dos Éteres mesmo no seio do vosso corpo de carne. Assim, a transubstanciação celular, material, 

está em curso junto de muitos de vós, permitindo à Luz não mais ser travada pela existência da vossa 

matéria, independentemente de toda a noção ligada aos vossos envelopes subtis. 

 

 

A Perfuração das camadas isolantes do vosso corpo termina hoje, dando a cada um a livre possibilidade de 

se confiar ao Espírito da Verdade, para deixar, na totalidade e na exclusividade, a Luz guiar os vossos passos 

e a vossa vida. 

 

Nesta etapa, neste dia e nos dias seguintes ao Pentecostes, realiza-se em vós, por esta transubstanciação, a 

emergência das novas leis chamadas leis do Um, aqui mesmo neste mundo onde vocês estão, dando-vos a 

perceber, a viver, a sentir, o que acontece nesse corpo de carne conforme vocês estejam alinhados com o 

Espírito ou alinhados com a vossa pessoa. 
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Esta forma de confrontação é uma resolução dos últimos antagonismos por vezes presentes, ainda, em 

alguns de vós, correspondendo ao hábito e à adesão a este mundo, de qualquer forma que seja. Este novo 

olhar, este estado último da consciência manifestada neste mundo, vem literalmente consumir os últimos 

obstáculos à emergência da Luz no seio da vossa carne, como do vosso coração. 

 

Assim realiza-se a totalidade da Nova Eucaristia, fazendo desaparecer uma forma ilusória, substituindo-a 

pela forma eterna do Corpo de Existência. As manifestações ligadas a esta alquimia acontecem no vosso 

corpo com uma intensidade que nunca foi observada até ao presente. A modificação das necessidades 

ligadas à corporalidade da carne desaparecem umas após as outras, para permitir ao corpo ocupar o lugar e 

todo o espaço da vossa Presença. 

 

Pela graça do Fogo Ígneo e pela graça do Paráclito, este processo alquímico toca agora o conjunto da vossa 

vida efémera, quer seja no vosso corpo, nos envelopes subtis como no vosso meio ambiente. 

 

Esta mudança de regras e de manifestações, mesmo no seio do efémero e antes do Apelo de Maria, 

oferece-vos a possibilidade de ver claramente o que ainda não foi visto por muitos de vós. Trata-se aqui 

também, como foi especificado quando das Teofanias, de um ajuste extremamente fino permitindo, nós 

esperamos, a um grande número de vós, presentes na carne, viver esta passagem nas condições que sejam 

as mais tranquilas, as mais ligeiras e as mais felizes. 

 

Lembrem-se que nestes tempos de Graça e de Teofania, não é mais tempo de trabalhar sobre a história 

pessoal de qualquer modo que seja, mas de realizar o vosso coração. Não existe mais lugar para procurar a 

mínima causa para a emergência do novo que não depende, eu lembro-vos, de nenhuma causa nem de 

nenhuma reação mas que é a expressão do jogo livre da consciência, aqui mesmo neste mundo vivendo, 

este mês, os seus últimos sobressaltos e resistências ao que é dual. 

 

Estão convidados, neste dia de Pentecostes e durante todo o mês de Junho deste ano de 2017, a deixar 

morrer o que se afasta de vós. Não há nada a perder, há justamente a ganhar a verdade da Eternidade, sem 

esforço, a partir do instante em que não exista em vós nenhum questionamento, nem nenhuma 

interrogação sobre a realidade da Luz e a verdade do que vocês vivem. 

 

Entregar o vosso Espírito nas mãos da Eternidade, é aceitar, sem olhar para trás, o novo e o desconhecido, 

que não é uma esperança embora já, para muitos de vós, depois de muitas semanas, uma verdade 

inabalável e inalterável que se revela ao vosso ritmo. Este ritmo que vocês viveram, que foi vosso durante 

as Teofanias e até esta quinta feira inclusa, serão substituídas, progressivamente ou brutalmente, pelos 

sinais celestes, os sinais terrestres e os sinais humanos. 

 

Cabe-vos, desde o fim das Teofanias programadas pela Confederação Intergalática dos Mundos Livres e 

pela própria Maria, viver em Teofania permanente e perpétua. Vocês constatarão, se adotarem esta regra 

de estarem em Teofania perpétua, que o alívio, a ligeireza, a serenidade e a fluidez se tornarão a vossa 

rotina quotidiana sem a qual não poderão passar, fazendo com que mais nada do passado possa atrair a 

vossa consciência, ou mesmo que alguma projeção num futuro hipotético não interfira na realização da 

Eternidade no seio do vosso instante presente. 

 

Se vos parecer existir, apesar da presença do Manto Azul da Graça e de Maria no vosso Canal Mariano, 

resistências ainda presentes, quer elas estejam manifestadas ao nível do corpo de carne ou manifestadas 
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no seio dos vossos pensamentos ou emoções, cabe-vos então pedir a minha ajuda ainda que a do Arcanjo 

Uriel possa aligeirar o que deve ser aligeirado. 

 

As Teofanias realizadas a pedido, com o Arcanjo Uriel ou comigo mesmo, serão, a partir de 10 de Junho 

deste ano, atribuições que vos serão dadas para ajudar, se o posso dizer, a deixar evacuar o que já está 

morto. Foi-vos especificado que o mecanismo final ascensional da Terra começou há alguns meses, no 

início do mês de Março. As Teofanias realizadas durante nove semanas, chegam ao fim dentro de dias, 

assinalando a instalação espontânea, em cada um de vós, da possibilidade de se virarem para o vosso 

coração sem serem retidos por qualquer sofrimento, qualquer crença ou qualquer ilusão que seja. 

 

Se isto não vos parece fácil, ou evidente, cabe-vos colocarem-se sob a proteção da vossa Mãe e cabe-vos 

chamar Maria, e cabe-vos realizar uma Teofania com o Cristo e também com o Arcanjo Uriel e eu mesmo. É 

nestes apelos e nestes pedidos, para além das Teofanias espontâneas, que vocês vivem este alívio com o 

maior dos sorrisos e a maior das alegrias. 

 

Cabe a cada um de vós verificar os meus dizeres, verificar a ação do Espírito em vós, verificar a 

transubstanciação do vosso corpo de carne. Assim que vocês facilmente o constatarem, não existirão mais 

desculpas válidas, o que quer seja que vocês tenham que conduzir ainda no seio deste mundo, caso vocês 

tenham profissão, família, obrigações. Estas obrigações, e por vezes os fardos que vos parecem trazer 

ainda, se aliviaram a si mesmos perante a evidência destas Teofanias, perante a evidência da instalação da 

Eternidade, e isto, quaisquer que sejam os acontecimentos ligados Às tribulações humanas. 

 

 

Eu convido-vos, portanto, a partir de 10 de Junho, a comprometerem-se firmemente com o que vos é 

oferecido e que vocês se ofereceram: a capacidade de viver a Eternidade enquanto ainda habitam um 

corpo efémero. Não esqueçam que o corpo de Existência está agora presente, quer vocês o percebam ou 

não, o vivam ou não. Cabe-vos portanto, de qualquer modo, se vocês não vivem nada disto, adotar ao nível 

pessoal uma atitude de espírito onde a única obsessão, se o posso dizer, presente na vossa consciência, é a 

Luz, o coração, e o Amor, mesmo para além das representações que nós assumimos enquanto nova Tri-

Unidade. 

 

Vocês vão, portanto, descobrir, por vezes com estupefação, por vezes com felicidade, mas sempre 

aquiescendo, a verdade da Eternidade, por aqueles de vós que ainda não tiveram acesso. Da vossa 

capacidade de virar a vossa consciência e os vossos pensamentos sobre a permanência da Luz em vós, 

resultará uma facilidade mais ou menos grande para viver este período do mês de Junho. Em qualquer país 

que vocês vivam, em qualquer lugar do planeta em que vocês estejam, é preciso aceitar as tribulações 

humanas referentes ao conjunto da humanidade, mesmo se o território em que vocês estão não é tocado 

diretamente na sua materialidade. 

 

Esta transubstanciação refere-se ao conjunto do coletivo humano como ao conjunto da Terra. Não há 

nenhum lugar, nenhum espaço onde se refugiarem para tentar escapar à inevitabilidade que é, eu lembro-

vos, a alegria e a felicidade da Eternidade. 

 

A partir do instante em que tiverem deslumbrado o Coração do Coração, mesmo sem jamais terem vivido a 

totalidade das Teofanias propostas e realizadas por vós mesmos, isso não fará nenhuma diferença, 

ilustrando ainda uma vez mais o que disse Cristo quando da sua vinda: « Os últimos serão os primeiros » a 
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se apressarem para a Eternidade. Com efeito, alguns humanos encarnados na carne estão a dormir neste 

momento. Nós sempre vos dissemos, nós Arcanjos, assim como as Estrelas e os Anciãos, que mesmo que 

vocês nunca tivessem vivido os processos de subida vibratória, isso ia mudar, e chegou a hora de viver isso. 

 

Assim, portanto, alegrem-se, aqueles entre vós que até ao presente, apesar da sua fé, apesar da sua 

certeza, nunca tiveram acesso à verdade do coração, de poder enfim descobrir e instalar-se com conforto e 

facilidade. Só é necessário e indispensável simplesmente virar o mais rápido possível, a partir de 10 de 

Junho de 2017, os vossos pensamentos sobre a Luz. Pensar na Luz não quer dizer compreender ou explicar 

o que quer que seja, é um ato de lealdade à Verdade, de lealdade à Luz e de lealdade à vossa Eternidade. 

 

Não se trata de orar, não se trata de repetir uma ladainha (o rosário), mas realmente e concretamente que 

a vossa consciência, os vossos pensamentos, a vossa tensão para o Abandono, sejam unicamente dirigidos 

para a Luz autêntica e verdadeira, aquela que nunca é visível no écran interior, exceto, por vezes, pelo 

Branco. Aquela que, para muitos de vós, nunca foi vivida, revelará uma verdade inabalável a partir do fim 

das Teofanias da Confederação Intergalática dos Mundos Livres. 

 

Lembrem-se que a partir de 10 de Junho, a conclusão da minha missão e do meu papel que, eu vos lembro, 

é também de ceder o lugar, nesta última reversão, ao Arcanjo Uriel, anjo da Presença e Arcanjo da 

Reversão. Eu sou, de qualquer modo, a partir de 10 de Junho, aquele que vos facilitará o trabalho de se 

abandonarem na totalidade à vossa Eternidade. Pouco importa a forma como procedem, vocês não têm 

necessidade de invocações, vocês não têm necessidade de ladainhas, vocês não têm necessidade de outra 

coisa senão da vossa própria consciência virada para a Luz e para nós, sem nada pedir, sem nada esperar, 

simplesmente dirigir o vosso pensamento e também a vossa consciência, sempre que possível, nos vossos 

dias, à noite, nas vossas noites se vocês acordarem, o que será o caso para muitos de vós, ilustrando então 

na perfeição a frase do Cristo: « Vigiem e orem. » 

 

Alguns de vós, já desde há algumas semanas, vivem de certa forma estes processos de transubstanciação. A 

transubstanciação acontece a partir do instante em que a Leminiscata sagrada, por intermédio das 

Teofanias, realiza a emergência do coração, se o posso dizer, ao nível da cabeça, no seio da pequena Coroa 

onde se realizam a fusão dos Éteres e a fusão do Éter. 

 

A partir do instante em que o vosso coração for conectado de maneira permanente à vossa cabeça, pela 

perceção, desta vez – mesmo para aqueles de vós que nunca vibraram nada -, da pequena Coroa da 

cabeça, ou de uma dor na zona do topo do crânio acoplada a uma qualquer sensação que seja no vosso 

peito, assinala para vós, nesse momento, a obrigação de se estabelecerem nessa Eternidade. E além disso 

vocês constatarão, a partir desse momento, se já não foi feito, que todo o interesse relativo a este mundo 

desaparecerá instantaneamente perante a alegria do coração encontrada, afastando de vós as 

preocupações quotidianas, as obrigações quotidianas, as crenças habituais e, também, afastando de vós as 

últimas resistências, as últimas ilusões. 

 

Isto não é substituído por um vazio mas bem mais por uma plenitude e uma alegria da vossa Presença, e 

isto, eu repito, quaisquer que sejam as contingências do vosso efémero, que passarão de forma natural 

para segundo plano, e em seguida para plano de fundo. A Luz, vocês compreenderam, ocupa, portanto, 

todo o espaço no vosso corpo de carne. Não há nenhuma escapatória. Não serve de nada manter o que 

quer que seja que vocês conheçam, não serve de nada querer preservar qualquer ilusão que seja, porque 
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nenhuma ilusão poderá manter-se no campo da vossa consciência depois de concluída a última Teofania 

programada. Alguns de vós viveram as primícias, acordados, libertados ou a dormir. 

 

 

Há, portanto, um verdadeiro alívio do que é efémero relativamente à vossa consciência efémera, perante a 

intensidade da Luz e a revelação vivida em cada fibra da vossa consciência, em cada fibra dos vossos corpos 

físicos e subtis, não deixando espaço a nenhuma dúvida nem a nenhuma interrogação. 

 

Se, no entanto, existirem ainda dúvidas ou o sentimento de ter uma qualquer escolha, é nesses momentos 

que convém que o vosso pensamento e a vossa consciência sejam virados, da maneira mais justa e mais 

certa, para o vosso coração, a vossa Eternidade, porque nesse momento, a partir de 10 de Junho, a Luz 

seguirá o percurso dos vossos pensamentos e o percurso  da vossa consciência. Aqui, trata-se da 

atualização do Masculino e do Feminino sagrados, fazendo-vos reunir de maneira evidente, para além da 

vibração percebida por alguns de vós ao nível do que é nomeado o 12º corpo ou o Andrógino Primordial… 

esta evidência irá por fim, como eu disse, a toda a interrogação e a toda a dúvida. 

 

Se a vocês parecer não viverem isto após o 10 de Junho, e estiverem ainda em interrogação e em 

questionamento, não se esqueçam de me chamar, não se esqueçam de chamar Maria, e não se esqueçam 

de ligar antes todos os vossos pensamentos e a vossa consciência na Luz, mesmo que vocês não a 

conheçam, mesmo que não a tenham vivido. Para aqueles que vivem, recentemente ou há muito tempo, os 

processos e os mecanismos vibratórios, corresponde à descida da Eternidade no seio deste mundo, vocês 

constatarão por vós mesmos  que qualquer que seja o lugar onde vocês se situem ainda hoje, ele não será o 

mesmo na manhã de 10 de Junho. 

 

Este presente (dádiva) está destinado antes de mais nada a vos permitir viver a tribulação humana coletiva 

sem serem afetados de maneira nenhuma ao nível da vossa eternidade. Além disto, vocês constatarão com 

facilidade que quanto maior for o pandemónio da terra, mais vocês estarão em paz e mais vocês estarão na 

alegria, não a alegria do que pode ver destruir o que quer que seja, mas uma alegria saudável, mostrando-

vos a verdade do vosso coração, prevalecendo e apagando todas as ilusões ainda presentes neste mundo. 

 

A Luz vai intimar-vos, quer seja em sonhos, que seja pela intuição fulgurante, quer seja pelo caminho 

exterior de um amigo, de um irmão ou de um ser de Luz, para se decidirem, porque muito em breve vocês 

não poderão mais conciliar ao mesmo tempo as atividades efémeras e o estado de Eternidade. Cabe-vos 

ver, cabe-vos decidir, cabe-vos escolher onde está a verdade para vocês. Ela está na Verdade imutável do 

coração ou ela está na atração da matéria e da vida no seio desta dimensão? 

 

Vocês têm, vocês sabem, uma liberdade total de se estabelecerem no que vos parece ser a vossa verdade. 

Contudo, e vocês sabem, o Apelo de Maria virá necessariamente pôr fim a todo o efémero de maneira 

temporária, realizando realmente e concretamente o que foi nomeado a estase, e que na realidade é uma 

verdadeira morte seguida de uma verdadeira ressurreição, seja acompanhada pelo vosso corpo de carne 

transmutado, seja diretamente no seio do vosso corpo de Existência, seja no seio do Absoluto, não 

dependendo mais, então, de mundo nenhum, de forma nenhuma nem de dimensão nenhuma. 

 

Aqui está a vossa liberdade, mas como em toda a passagem, qualquer que seja, no seio dos mundo 

confinados, o nascimento como a morte são igualmente difíceis. Não se trata de um nascimento nem de 

uma morte mas antes de uma ressurreição, o que quer dizer que não há nada de novo propriamente dito, 
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para descobrir, mas apenas o que eu poderia nomear, sem nenhuma noção temporal, o que sempre esteve 

aí, o Velho (o Antigo), esse Velho dos Dias e esse Velho das Noites que não são senão a vossa eternidade 

não sendo intimidada nem oprimida por nenhuma servidão nem nenhum limite. 

 

Como vocês já sabem, por muitos de vós o terem experimentado durante alguns anos, a natureza, os povos 

da natureza, a Confederação Intergalática, agora os Arcanjos, são ajudas inestimáveis para manter e 

alimentar, se o posso dizer, esta Eternidade, sem fazer apelo a qualquer elemento pessoal ou conhecido. 

 

A Luz vos chamará com cada vez mais precisão. Isso não será simplesmente uma injunção da Luz mas a 

evidência da Luz e da Graça, a partir do instante em que o vosso pensamento, a vossa consciência se 

voltarem para ela. Basta simplesmente ter um pensamento para a Luz autêntica e verdadeira, um 

pensamento para mim, um pensamento para Maria, um pensamento para Uriel, para constatar, além de 

todo o protocolo e de toda a subida vibratória, a realidade da nossa Presença e a realidade da vossa 

eternidade. 

 

Certamente, durante este mês de Junho, exceto se o Apelo de Maria ocorrer antes do fim deste mês, vocês 

terão a possibilidade de constatar, por vós mesmos, as diferentes localizações da vossa consciência, das 

vossas ideias e dos vossos pensamentos. Num caso, vocês sentirão a alegria e a ligeireza, no outro caso, 

vocês sentirão o peso, o desconforto e a dor. Cabe-vos, então, muito naturalmente decidir, aí onde vocês 

estão, o melhor para além da qualquer entidade. É um problema íntimo para resolver sozinho, mesmo que 

nós estejamos aí, ao vosso lado. Porque, mais uma vez, e de maneira muito presente hoje, somente vocês 

podem realizar isto. Nem o Cristo, nem a Fonte, nem mesmo Maria, o podem fazer no vosso lugar. 

 

Cabe-vos constatar e viver o que acontece quando vocês pensam na Luz. Cabe-vos constatar e viver o que 

acontece se vocês caem no funcionamento habitual da pessoa e da vossa história. Para cada um de vós, 

mesmo instalado na Liberdade total de um Libertado Vivente, como para aquele que dorme, da mesma 

maneira vos será dado a constatar com uma evidência formal a diferença entre o coração e o que não é o 

coração, entre a Eternidade e o efémero. Vocês não têm necessidade de interrogar nem o vosso mental, 

nem as cartas, nem o pêndulo, nem um irmão, nem uma irmã. O que será importante nesse momento, é 

justamente esta noção de evidência. 

 

Assim, se o posso dizer, vocês terão em mãos, durante este mês de Junho, todas as cartas que é possível 

ter. Cabe-vos ver se vocês querem estar na Fluidez da Unidade, na evidência da Eternidade ou na 

resistência pessoal, que conduzirá necessariamente a negação e a raiva a um estado que vocês nunca 

viveram até ao presente. Será, então, possível, pensamos nós, para a maioria dos humanos encarnados, 

acordados ou a dormir, escolher o que lhes corresponde. 

 

Resta-vos, portanto, em termos humanos, um máximo de três semanas, a contar de 9 de Junho ou de 10 de 

Junho, para estabelecer a verdade do que vocês são. É neste período, durante as tribulações, que 

acontecem efetivamente as maiores graças, porque não haverá mais nada para manter neste mundo. Eu 

não anuncio com isto os mecanismos de dissolução catastróficos. Se eles acontecerem, a instalação da 

vossa consciência no vosso coração, de maneira perpétua, assegurará que nada vos poderá afetar, em 

qualquer perda evidente que seja, em qualquer situação evidente que seja. 

 

Lembrem-se disto, e isto é efetivamente muito importante: se o vosso pensamento, as vossas ideias, os 

vossos atos estiverem voltados para a Luz, então a Luz vos preencherá; se os vossos pensamentos, as 
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vossas ideias e a vossa consciência estiverem voltados para a vossa pessoa, então a Luz vos parecerá 

ausente e isso se traduzirá, como eu disse, pelas dores, resistência, raiva ou negação. 

 

Não permaneçam na negação mas testem por vós mesmos, realmente e concretamente, mesmo o facto de 

experimentarem, para aqueles que estão acordados, sair da Luz, reentrar na pessoa, e vocês verão. Aí 

vocês constatarão por vós mesmos onde está a evidência, onde está a verdade. Não se contentem com o 

que eu digo, não se contentem em acreditar ou não acreditar, eu convido-vos, assim como Maria fez,, a 

verificarem isto por vós mesmos, porque só vocês podem saber e viver isto, e situarem-se. Ninguém o 

poderá fazer no vosso lugar, e vocês não o poderão fazer por ninguém, mesmo pelos mais próximos, junto 

de vós. 

 

Não se trata de um momento de solidão mas antes, realmente, de momentos de plenitude, sobretudo para 

aqueles que até agora se lamentam de não ter vivido os processos vibratórios, porque para eles representa 

o fim da espera, o fim de crença e a experiência direta da Luz. 

 

Lembrem-se também que se houver « pessoa » e « personagem », há, de uma maneira ou de outra, 

sofrimento e incompletude. Desde que haja Eternidade, há Alegria, Leveza e felicidade. Isto não é um 

conceito, Não basta dizer « eu estou no coração », porque isso não quer dizer nada, isso são estratagemas 

do ego. É preciso verificar, será preciso verificar, na vossa consciência e na vossa carne, o que quer que vos 

diga o vosso mental e o que quer que vos diga a vossa pessoa, se realmente a felicidade está aí ou se ela 

não está, e ajustarem-se consequentemente. 

 

Não se esqueçam também que nós podemos impulsionar a ajuda inicial mas que, uma vez iniciada essa 

ajuda das nossas Presenças ao vosso lado, são só vocês, somente vós, que fazem, de qualquer forma, esta 

experiência que é bem mais que uma experiência, que é realmente e concretamente a finalidade da 

compreensão intima, para além de todo o mental, do que é a Eternidade e do que é o efémero. Nós não 

estamos só, agora e a partir de agora, nos processos de Despertar, de vibração, de expansão da 

consciência, mas nós tocaremos, convosco, a partir de 10 de Junho, a parte mais intima e a mais verídica do 

que é a Vida e do que ela não é. 

 

Aproveitem também, certamente, as Teofanias espontâneas, quer elas sejam raras ou permanentes, para 

voltar – mesmo durante essas Teofanias espontâneas, e mesmo programadas . A vossa consciência, não 

para a perceção da Luz pela vibração mas diretamente sobre esta palavra: « Luz ». Se esta palavra vos 

incomoda porque em vós ela não evoca nada, se não for a Luz do dia, então pensem simplesmente na « 

Luz-Amor ». Não procurem compreender, nem procurem conduzir. Lembrem-se do que eu disse: a Luz 

segue o pensamento e segue a consciência. É assim que vocês demonstram, de algum modo, a vós mesmos 

o que é a Verdade e o que ela não é, para além de todo o conceito, de toda a crença, de toda a perceção, 

de toda a visão. 

 

Este mecanismo participa, de algum modo, não somente no estabelecimento do Último ou da Infinita 

Presença, mas diretamente na eliminação do Si e na vivência do que vocês são, ou seja, o Absoluto. 

 

… Silêncio… 

 

Bem amados filhos da lei do Um, neste dia de Pentecostes, nesta semana de Pentecostes, qualquer que 

seja o momento em que vocês escutarem ou lerem estas palavras, eu convido-vos a deixar o Paráclito 
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abençoar o topo do vosso crânio e florescer no vosso Coração do Coração, e deixar a Luz e a Alegria ocupar 

todo o espaço. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o Arcanjo Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Que o Paráclito e a fusão dos Éteres 

sejam a minha bênção em vós. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Bem amados filhos da lei do Um, vão em paz na 

vossa Eternidade. Vocês são abençoados, nós estamos convosco, e afirmem e demonstrem, pela vossa 

simples Presença, a vossa Autonomia e a vossa Liberdade. 

 

Eu rendo graças à vossa escuta, eu rendo graças ao vosso acolhimento, eu rendo graças à beleza da Luz. 

 

Até breve. 

 

… Silêncio… 

 

 

 *** 

 

 

Tradução: Cristina Marques 

 

Publicado pelo Blog:  https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/mikael-4-juin-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/mikael-4-juin-2017/
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TERESA DE LISIEUX – Junho de 2017 

 

Eu sou Teresa de Lisieux. Irmãs e Irmãos na humanidade, é para mim uma grande alegria vir expressar-me 

entre vós.  Permitam-me, em primeiro lugar, estabelecer-me no vosso coração, pela Graça da Teofania, 

antes de começar a expressar-me enquanto Estrela. 

 

… Silêncio… 

 

Foi-me proposto hoje, como parte da Ascensão da Terra que já começou, vir continuar, de qualquer forma, 

o que eu tinha para vos dizer, e em particular sobre o Caminho da Infância.  Hoje, vocês são cada vez mais 

numerosos a viver certas experiências, e muitos novos irmãos e irmãs, se o posso dizer, - pelo seu 

despertar -, juntam-se a vós, que viveram as vibrações, os diferentes estados prévios. 

 

Como sabem, eu tive a oportunidade muito jovem, antes dos sete anos de idade, de viver o meu encontro 

com Maria e de saber, então, instantaneamente, nesse momento, que era o meu único objetivo, a minha 

única meta, e que tudo o que estava no seio deste mundo me parecia inútil, totalmente ineficaz, que só a 

oração no meu coração podia ajudar, de uma forma tão pequena, o Cristo a estar presente. 

 

Hoje, vocês estão um pouco na mesma situação.  Alguns de vós descobrem, por momentos, de forma mais 

frequente, esta dimensão do Caminho da Infância. Certamente, nem tudo é fácil porque vocês são 

inúmeros a constatar as diferenças que podem existir, conforme estejam neste Caminho da Infância, no 

coração, e conforme vocês retornem às vossas preocupações e ocupações diárias, desse mundo. 

 

Muitos de vós começam a viver que só o coração vos pode preencher, que só o coração pode pôr fim à 

vossa sede, à vossa busca de prazer, tanto às vossas frustrações como aos vossos desejos, e mesmo aos 

vossos prazeres. A Alegria do coração põe fim a todos os prazeres efémeros porque este prazer, se for um 

prazer, é permanente. 

 

O Caminho da Infância que eu vivi, que eu atravessei, deve ser para vós, hoje, um espécie de farol, porque 

vocês constatam todos, com amplitudes assumidamente diferentes, que há momentos em que vocês estão 

verdadeiramente no coração, porque vocês estão na paz e na alegria, e há outros momentos, que são 

muito mais desagradáveis, em que vocês voltam a esse mundo e às suas preocupações, e vocês são capazes 

de, nesse momento, partilhar as coisas entre o que é verdadeiro e o que só está de passagem, o que é 

falso. 

 

Hoje, mais do que nunca, com as Teofanias, isso está muito fácil, e vocês são muitos a ver que vocês não 

estão sempre nesse estado de criança interior, de abandono no coração, porque vocês são apanhados 

pelas diversas problemáticas desse mundo. 

 

Eu tive a oportunidade (chance), como vocês sabem, de entrar muito jovem para o Carmelo, e de ser, 

portanto, de uma certa forma, protegida do mundo exterior, mesmo que eu me mantivesse informada com 

os meios da época, para poder orar por aqueles que tinham necessidade, por tudo o que eu nomeei na 

época, os pescadores. Eu pedia a Jesus para os salvar, para os colocar no caminho certo. Isso fazia parte das 

minhas convicções de então. Hoje, é o mesmo, especialmente hoje, é-vos muito mais fácil sentir, em 

consciência, o que acontece na vossa própria consciência quando vocês estão no coração, e o que acontece 

quando vocês retornam às preocupações do efémero. Isto não vos deve alarmar mas, pelo contrário, ser 
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um estimulante que vos permite ver claramente o que vocês são.  E não esqueçam que aquele que vê isto, 

não é nem a vossa pessoa nem a alma, mas o Espírito da Verdade que está em vós. 

 

Cristo, Maria e Miguel anunciaram-vos, de qualquer forma, um certo número de processos que eu não 

conheci, que vocês nomeiam vibrações. Estes processos pretendem fundir, se me posso expressar assim, a 

cabeça e o coração.  A energia da cabeça desceu ao coração, e a energia do coração subiu agora à cabeça, 

banhando a vossa cabeça com esta Luz verdadeira do Amor, a do Cristo, a de Maria, enfim, a da Verdade.  E 

vocês começam a perceber claramente, por vezes, como vos disse o Comandante, ruidosamente, pelo 

vosso corpo ou pela vossa consciência, os momentos em que vocês estão no coração e os momentos em 

que vocês saem. 

 

Então, é claro, é sempre possível encontrar pretextos, saber que se vocês saíram foi por causa das 

circunstâncias da vossa vida efémera, de um marido, de uma mulher, de um filho ou de uma situação que 

vos afasta do vosso coração.  Vocês sabem que isto não é verdade.  Vocês sabem que isso são pretextos, 

porque a partir do instante em que vocês estão perturbados, qualquer que seja o agente exterior, é 

necessariamente porque há em vós uma falha que permitiu a esse agente exterior vir perturbar-vos no seio 

da vossa pessoa.  E é precisamente através desses diversos distúrbios que vocês podem viver – no corpo ou 

no mental, ou nas emoções – que vocês vão reforçar, se o posso dizer, a vossa eternidade, permitindo-lhe 

manifestar-se de forma cada vez maior e cada vez mais evidente para cada um de vós. Vocês são o 

testemunho fiel no seio do Espírito. 

 

A vossa pessoa apercebe-se dos momentos em que ela não está de acordo, se o posso dizer, com a vontade 

do Cristo, com a vontade da Eternidade, em que a vossa vontade toma o controlo e, isto, vocês sabem, 

vocês sentem, vocês vivem, implica necessariamente uma certa forma de sofrimento.  Quer ela seja no 

corpo, quer ela seja no vosso estado, quer ela seja nas vossas lágrimas, quer ela seja nas contrariedades, 

pouco importa.  É precisamente através das experiências que vocês conduzem agora, que vos é possível 

realinharem-se rapidamente, e irem lá, onde tudo é evidente, lá onde tudo é fácil, e lá onde tudo é 

descanso e silêncio, que é a única Verdade.  É lá que vocês encontram o Cristo, e em nenhum outro lugar 

exterior a vós, quaisquer que sejam os rituais que vocês façam, quaisquer que sejam os encontros que 

vocês realizem pelo mundo. 

 

Assim, eu venho enquanto Estrela convidar-vos sempre a mais profundidade, a mudar o vosso olhar, como 

os Anciãos vos disseram, de   forma cada vez mais íntima e profunda dentro de vós, aí onde não há pessoa, 

aí onde nenhum ego, nenhuma reivindicação pode aparecer, aí onde  não há necessidade de nenhuma 

explicação. Resta-vos pô-lo em prática.  Isso não depende de um ritual mas realmente do sacrifício da vossa 

pessoa, ou seja, o momento em que vocês percebem que não podem ser livres e estar em alegria, de forma 

indelével e permanente, senão a partir do instante em que a vossa pessoa desapareceu e se apagou para 

ceder o lugar à Graça, ceder o lugar à Teofania.  Além disso, foi-vos dito que dentro de pouco tempo vocês 

não vão poder usar os vossos hábitos, os vossos comportamentos, as vossas habilidades, os vossos 

conhecimentos, de tudo o que é humano, para permanecerem na vossa eternidade. 

 

Vocês podem imaginar que a acentuação deste processo ao nível coletivo, com o despertar cada vez mais 

importante de irmãos e irmãs, é verdadeiramente o elemento essencial que vos permite, hoje, viver por 

vós mesmos que a única Verdade depende do vosso coração e não deste mundo, nem mesmo de algum 

mundo. É um assunto entre vocês e o vosso coração, entre vocês e o Cristo, entre vocês e Maria, entre 

vocês e a Luz. Nada mais pode interferir com isso e é nisso, justamente, que vocês sentem uma tipo de 
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perturbação quando, espontaneamente, ou por causa de um acontecimento, como vocês dizem, vocês 

saem.  E, então, vocês constatam por vós mesmos que a Alegria vos deixou.  Vocês entram em esquemas 

de funcionamento que existiam bem antes de vocês viverem os primeiros estados de Graça, as vossas 

primeiras Graças.  Quer estas tenham sido realizadas pelo que vocês nomearam a Onda da Vida, pelo Fogo 

do Coração ou pelo Fogo Ígneo, pelo Canal Mariano ou pelos vossos contactos com a natureza, isso não faz 

nenhuma diferença. 

 

Então, eu sei pertinentemente que alguns Anciãos desenvolvem sempre o que está relacionado com esta 

Existência, e continuarão a fazê-lo para vos dar pontos de referência.  Não se trata mais de rituais, nem de 

técnicas mas antes do que vai colocar em conformidade, se o posso dizer, o vosso corpo, o vosso mental, as 

vossas emoções, a vossa própria consciência, em harmonia definitiva.  Por vezes, isso passa efetivamente 

por alguns sofrimentos. Muitos de vós viveram-nos nos últimos meses ou durante algum tempo, até ao 

momento em que aceitassem realmente entregar o vosso Espírito nas mãos do Pai, da Fonte, do Cristo, de 

Maria, para que a vossa pessoa e os seus limites nunca mais viessem sobrecarregar o que vocês são. 

 

Hoje, é muito mais fácil, vocês sabem, porque o vivem e porque a intensificação da Luz sobre a Terra vos 

mostra isso.  Então, certamente, os vossos olhos de carne podem ver, de facto, outra coisa, quer seja na 

vossa família, com os vossos amigos, com a sociedade, mesmo com o mundo. Certamente, o que vocês 

observam são resistências à Luz, tanto as vossas como as do mundo.  Vocês sabem, a Terra já está libertada 

há alguns anos, resta-lhe concluir, se o posso dizer, a sua ascensão – que vocês acompanharão com a vossa 

libertação e com o Apelo de Maria -, tudo isto vos foi explicado com detalhes. 

 

Mas as explicações não substituirão nunca a experiência do que acontece na vossa intimidade, no silêncio 

da vossa pessoa, no silêncio do coração. Esvaziar, não é meditar e orar, é esvaziar-se de tudo o que é 

pessoal, ter, como dizia a minha irmã Hildegarde, um só objetivo presente no vosso coração, mas que 

também é uma forma de busca interior. Esta busca interior não pode ser conduzida através dos 

conhecimentos, esses resultam da Verdade encontrada no coração.  Enquanto que os conhecimentos que 

não foram inicialmente testados e forjados na Verdade do coração, são só conhecimentos deste mundo e 

não vos darão estritamente nada para encontrar realmente e definitivamente o que vocês são. 

 

Hoje, mais do que nunca, portanto, vocês observam estas passagens, se o posso dizer, de um estado de 

consciência a outro estado de consciência. Certos estados de consciência implementam uma alegria que 

não depende de nenhum objeto, de nenhum suporte nem de nenhum objetivo, e em outros momentos, 

por vezes uma forma de exasperação, de desespero, de interrogação, de questionamento. Se isso 

acontecer, vocês têm a certeza de que nesse momento vocês já não estão na profundidade, vocês já estão 

na exteriorização de qualquer coisa que não se refere ao que vocês são na verdade.  É isto que vos falta ver, 

é isto que vos falta viver.  Porque é assim que vocês se posicionarão de acordo com a Luz, com o que vocês 

são e, sobretudo, com a Verdade. 

 

De qualquer forma, vocês constatam todos, a vários níveis, que quando vocês estão realmente, 

concretamente, no coração, na Teofania, então, a vossa vida desenvolve-se, quaisquer que sejam as dores, 

quaisquer que sejam as contrariedades no seio deste mundo, com evidência e facilidade.  Porque é este 

estado da vossa consciência, aquele que está na profundidade do vosso coração, naquilo que foi nomeado, 

creio eu, o Coração do Coração ou a Infinita Presença, e muitos outros termos ainda.  Mas os termos são o 

que vos vai permitir, de qualquer forma, clarificar alguma parte dos vossos pensamentos, das vossas ideias, 

das vossas crenças, pôr-vos a nu, como vocês dizem hoje. 
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Mas eu tive a oportunidade de ser posta a nu muito muito jovem. Não tendo nessa idade, vocês sabem, 

uma estrutura constituída ao nível das emoções, do pensamento, do mental, foi-me muito fácil, nessa 

idade, permanecer nesse estado de pureza. Certamente, vocês sabem, eu tive uma vida familiar, eu tive 

muitas irmãs, elas precederam-me ou acompanharam-me no Carmelo, onde eu tinha contudo uma relação 

familiar, mas as minhas irmãs não eram mais as minhas irmãs, elas eram também as esposas do Cristo e 

isso muda tudo, porque neste caso, não podia haver mais qualquer animosidade, nem a mínima 

competição, nem a menor diferença.  Em particular a minha irmã que foi chamada Genoveva (Geneviéve) 

da Santa Face, que me acompanhou, viveu certamente, mesmo que isso não tenha sido conhecido, os 

mesmos processos que eu. 

 

Eu não vos quero falar muito do que eu vivi quando eu estive entre vós, mas onde eu quero chegar é que, 

quanto mais vocês forem espontâneos, mais são inocentes, mais são confiantes, mais têm essa fé 

inabalável, não num qualquer cenário ligado às escrituras ou a qualquer coisa que seja, mas confiantes no 

que se vive no vosso coração, quanto mais acordarem a vossa confiança no vosso coração, nessa Alegria 

que aí está, mais o resto se desvanece e desaparece.  Vocês notam também que, se vocês agarrarem um 

problema, qualquer que seja, vocês observam por vós mesmos que ele não se pode resolver, que só o 

vosso coração o pode, que só o vosso sacrifício consciente, enquanto pessoa, o pode permitir.  Senão vocês 

não deixam de estar na interrogação, na luta e, eu diria mesmo, quaisquer que sejam as vibrações que 

vocês tenham vivido, quaisquer que sejam as experiências que vocês tenham realizado. 

 

A experiência da Teofania é muito diferente.  Quaisquer que sejam as suas  formas de Teofania, elas estão 

todas aí para vos fazer aprofundar e não mais ser abusados pelas circunstâncias efémeras da vossa vida, 

deste mundo, desta sociedade.  É assim que vocês encontram a Paz eterna, a Paz do Cristo, aquela que não 

pode ser comparável a nenhuma outra.  Porque Ele é a cada momento, e era a cada momento, o meu 

esposo, o meu irmão mais velho, o meu filho; ele era tudo isso a cada momento.  De qualquer maneira, 

vocês talvez saibam, para aqueles que leram a minha vida, eu falava muitas vezes do Menino Jesus, porque 

eu gostava, então, de considerar Jesus como uma criança, ainda não investida na sua missão de Cristo mas 

uma criança que já trazia em si muitas coisas e que, no entanto, foi uma criança que brincava como vocês e 

eu quando nós éramos crianças, e que ainda  manteve sem esforço o que era antes de encontrar o 

Cristo.   Além disso, vocês sabem, Jesus é hoje um dos Anciãos. Alguns de vós, de qualquer modo, já o 

reconheceram, mas deixarei que ele mesmo vos diga, se ele tiver a intenção, pouco importa. 

 

Quer dizer que existe, de qualquer modo, um terreno mais ou menos fértil para a eclosão da Verdade em 

vós.  Isto depende certamente, e isso foi-vos explicado, sobretudo pelos Anciãos que têm uma origem 

oriental, de tudo o que está ligado ao desejo, ao apego, à necessidade de possuir, à necessidade de 

prevenir e ao medo.  Vocês não podem resolver hoje os vossos medos por vós mesmos, é preciso ir às 

profundezas do vosso coração, e o Amor, nesse momento, virá expulsar, quebrar, magnificar e transcender 

tudo o que pode restar de medos, em vós. 

 

Hoje, o único obstáculo a Cristo é o único obstáculo à Verdade.  É a vossa pessoa, as vossas crenças, as 

vossas adesões, os vossos medos, que estão ligados não a uma qualquer falha, tranquilizem-se, mas 

simplesmente à matriz deste mundo, que em permanência vos sugere que se previnam, se garantam, se 

protejam, estejam na razão, sigam as leis, sigam a moral e, sobretudo, não vejam o que acontece em vós. 
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E isto, vocês sabem, é a grande armadilha do adversário, como ele se nomeia, aquele que vos leva à razão, 

à necessidade de explicações, de compreensão, aquele que vos faz agarrar os conceitos, as ideias, as 

palavras, e vos leva tudo, leva tudo à vossa pessoa, na iluminação da vossa pessoa.  Não pode haver aqui 

nenhum coração, só o coração do intelecto, o coração das emoções, mas isso não tem nenhuma 

profundidade – de qualquer maneira isso não resulta em nenhuma alegria, resulta precisamente numa 

espécie de alívio efémero. E isso vocês vivem também, tanto através da vossa consciência como através do 

vosso corpo. 

 

Todos têm diferentes níveis - existe um para cada um, mesmo o Cristo quando ele esteve presente sobre a 

terra - de desconforto ao nível do corpo, porque o desconforto deste corpo está registrado em virtude do 

desvio da Luz neste mundo.  Além disso, eu creio que alguns Anciãos vos expressaram isto bem melhor do 

que eu.  Mas hoje, não vale a pena, eu diria, filosofar ou explicar isto, é suficiente fazer simplesmente uma 

vez a experiência da Teofania e constatar a diferença.  Mas também, por vezes, estar na raiva, constatar 

que vocês voltam ao vosso efémero natural, muito rapidamente, e vocês não são responsáveis, são mesmo 

as condições dos vossos caminhos que fazem isso. 

 

Não esqueçam que vocês estão acorrentados pela eletricidade, pela eletrónica, que tudo neste mundo é 

feito, hoje muito mais do que na minha época, para vos manter amordaçados na aparência, amordaçados 

na incapacidade de penetrar a vossa própria profundidade.  Quer sejam as vossas imagens, quer sejam as 

vossas telas, quer sejam as ondas que se propagam por todo o lado na terra, tudo isso é uma engrenagem 

bem mais subtil que as predações que pudessem existir previamente, porque elas são invisíveis, elas não se 

veem, elas não se sentem.  E no entanto, elas modificam tanto, elas alteram a Verdade, elas deformam-na, 

elas impedem-vos mesmo de a ver.  E enquanto vocês estão virados para o exterior, o que é preciso, eu 

diria, é mesmo tomar consciência da ilusão deste mundo.  E uma das minhas irmãs Estrelas, de qualquer 

maneira, faz isso na perfeição.  Isso dá-vos a ver simplesmente a ilusão deste mundo e liberta as ligações 

que vocês têm neste mundo, não para fugir da vossa família, fugir do vosso professor ou fugir do que quer 

que seja, mas para ir ainda mais profundamente e ver esta Alegria que já lá está, instalada, e que vos 

espera. 

 

O Cristo disse-o, a muitos de vós, ele já está instalado no vosso coração. Cabe-vos encontrá-lo, não 

procurando no exterior no mundo, nos templos, nas igrejas, nos rituais, nas orações, mas em vós.  Porque 

se vocês quiserem amar e servir, vocês não podem amar e servir verdadeiramente se vocês não se 

encontrarem a si próprios, não ao nível do ego, da análise da pessoa, mas encontrar o que vocês são no 

vosso coração. 

 

Como querem vocês trabalhar de acordo com o vosso coração se a Teofania, se o sentimento de Alegria, de 

felicidade, desaparece?  É impossível.  Porque nesse momento, isso será necessariamente alterado pela 

energia vital.  Vocês não estarão mais no coração, mesmo que o pensem, mesmo que o creiam. Lembrem-

se, é a evidência da felicidade que é o testemunho direto de que vocês deixaram o Cristo aparecer e 

expressar-se, pelo Verbo, pela vossa Presença, pela vossa radiância do coração, sem nenhuma vontade, 

sem nenhuma interferência no seio da pessoa.  É assim que vocês são verdadeiros.  Nós tentámos dizer-vos 

de tantas maneiras, com tantas técnicas, em particular no que se refere aos Anciãos. 

 

Mas vocês sabem muito bem que para uma mulher é muito mais fácil ir fundo (aprofundar), porque a 

mulher tem o hábito de acolher em si a Vida. Vocês sabem, o Feminino, quer seja profano, e o Feminino 
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sagrado, sobretudo, é aí que se situa a recriação permanente da Vida, da Eternidade. O Feminino sagrado é 

o que permite identificar as formas que vos obstruem para ir ao vosso interior. 

 

Hoje, Maria, vocês sentem-no e vocês vivem-no, está muito mais presente ao vosso lado.  Não somente 

pelas palavras que ela vos pode dizer, mas realmente presente no vosso Canal Mariano.  Eu mesma abri 

entre vós alguns canais, se o posso dizer, na minha Presença, na minha radiância, não para conceder os 

vossos desejos materiais, quaisquer que eles sejam, mas mais hoje, como eu disse na minha vida, eu 

passarei o meu Céu a fazer bem sobre a terra.  Mas o bem de hoje não tem nada a ver com « estar bem 

sobre a terra », mas é, sobretudo, estar bem com o vosso coração, estar bem com a Verdade, estar em 

harmonia total com o Cristo.  Não ter nenhum olhar, nenhuma palavra, nenhum pensamento que possa 

ferir ou ofender, nem a vós mesmos nem ao outro, o que quer que vos digam, o que quer que vos façam, 

ao que quer que queiram reagir, responder.  Entrem primeiro em vós e deixem fazer o que vocês são, 

esqueçam as palavras. 

 

Lembrem-se que a consciência segue a intenção e eu diria que, depois do mês de Março, a Luz segue 

também os vossos pensamentos, e se os vossos pensamentos são contrários à Luz, então vão manifestar-se 

tanto no seio do vosso corpo, como na vossa consciência, bloqueios, ruturas, coisas que não podem estar 

em conformidade com a Luz.  Oh, tranquilizem-se, não é a Luz que vos pune, é simplesmente a vossa 

pessoa que, pelo seu controlo, vos tentou apanhar.  Mas uma vez que o acidente, o ferimento, a 

contrariedade teve lugar, cabe-vos procurar em profundidade. 

 

Isso não vos impede, certamente, de agir sobre esse corpo de forma mecânica, de maneira nenhuma, mas 

é a localização da vossa consciência que deve mudar nesse caso.  Mesmo se for necessário trabalhar 

materialmente sobre esse corpo, sobre os vossos pensamentos, sobre as vossas emoções, o mais 

importante não está aí.  O mais importante é que vocês entendam que só a felicidade vos pode manter na 

beatitude, no estado de Graça, na Teofania e, sobretudo, na Verdade. 

 

Além disso, vocês constataram, cada vez mais, e isso eu creio foi dito, que os prazeres, os desejos, as 

reivindicações pessoais, a satisfação das funções ainda consideradas como normais no seio deste mundo, 

vos parecem muito maçadoras.  Os que eram gananciosos perdem a sua ganância, os que eram ávidos de 

dinheiro perdem a sua cobiça, os que tinham necessidade de se precaver aceitam não mais estar 

prevenidos. Vocês estão no caminho da espontaneidade do coração.  É uma evidência, não pode ser outra 

coisa.  É a vós que cabe ver isto.  É aí que, eu creio, o que foi nomeado o testemunho ou o observador pela 

grande voz, ou seja, Bidi, vos mostrou e vos deu os comportamentos que já vos permitiam, há muito anos, 

aproximar-vos disto.Certamente existiram os processos que vocês nomeiam vibratórios, que vos ajudaram 

nisso e que libertaram mesmo muitos de vós, porque a pessoa já estava quase apagada. 

 

Hoje, eu diria que é uma nova vaga, de qualquer modo.  Houve o que vocês nomearam os Libertados 

Viventes, há alguns anos, houve aqueles que puderam fundir-se com o Canal Mariano, aqueles que viveram 

o Fogo Ígneo, e há, hoje, aqueles que vivem as Teofanias.  Podem ser os mesmos, certamente, mas quanto 

mais tiverem irmãs, irmãos, que vivam estas Teofanias, sem mesmo saber o que são, sem mesmo saber… 

sem nada terem pedido, e mesmo junto dos irmãos e irmãs que se nomeiam ateus e descrentes. Sim, mas 

porque eles souberam guardar em si esta dimensão de criança interior; qualquer que seja a sua posição 

social, qualquer que seja a sua riqueza, eles guardaram esta alma de criança. 
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Se isto vos interessar, evidentemente, quem era assim, na minha vida, era o meu pai. E, no entanto, ele 

tinha o que vocês chamam dinheiro, ele tinha uma carreira, mas ele era de uma grande simplicidade.  Era o 

meu modelo, efetivamente, como todo a criança, sobretudo uma filha tem como modelo o seu pai. E 

depois compreendi que o meu pai, afinal, era a imagem de Cristo, uma outra forma, um outro rosto, uma 

outra função, mas eu via nele o Cristo. E então eu preferi dirigir-me a Maria porque Maria, para mim, era 

mais acessível que o Cristo.  Ela era a minha mãe e isso eu vivi muito jovem. 

 

Hoje vocês têm a oportunidade, muitos de vós, mesmo antes do seu Apelo, de ter vivido, mesmo em 

diferentes ocasiões, o facto de Maria ser a nossa Mãe, de todos. Quer tenha sido uma brisa, um contacto 

com ela, quer tenham sido as suas palavras, quer tenha sido uma convicção interior, não faz diferença.  Ela 

convidou-vos para se abrigarem sob o seu Manto Azul, a revestirem-se com o Manto Azul, para que 

realmente o vosso coração se junte à vossa cabeça, para que a pequena Coroa de glória da vossa cabeça se 

ilumine.  Mas esta iluminação não vem da cabeça, ela vem do coração, ele não vem necessariamente 

acompanhada de visões, mesmo da visão interior ou do coração, mas ela vem acompanhada ou resulta, 

sobretudo, desta Paz que não pode ser comparada a nenhuma outra, a nenhuma satisfação deste mundo. 

 

Então vocês imaginam que tendo vivido isto antes dos meus sete anos, eu não poderia ter outro destino 

que não fosse o de me juntar ao meu esposo e à minha Mãe. Foi por isso que eu parti tão jovem, foi por 

isso, o que é bem mais importante, a minha passagem ao Céu, e eu sabia, sendo muito jovem. Eu sabia que 

teria a oportunidade de realizar inúmeras graças, a partir da minha morte e que hoje ainda me é muito 

mais fácil tocar-vos, estar convosco no vosso coração e fazer-vos aquiescer com este Caminho da Infância, 

este caminho em que nos damos a nós mesmos, damos tudo, onde consideramos ser nada, porque é sendo 

nada no seio deste mundo que vocês são Tudo. 

 

Vocês não podem reivindicar, qualquer que seja a vossa idade, o que quer que seja no seio deste mundo, e 

estar no coração.  É hoje muito mais verdadeiro.  Não pode existir e eu creio que o Comandante vos falou 

de forma humorística muitas vezes, não pode existir, à vez, a lagarta e a borboleta.  Não pode mais existir 

cadeira.  Vocês não podem mais oscilar entre um e outro.  O que vocês fazem ainda, eu disse-vos, mas 

vocês constataram os efeitos muito rapidamente. 

 

É um convite para ir ainda mais profundamente.  Para deixar cair tudo o que é reação, tudo o que é 

adaptação a este mundo.  E além disso, eu sei que vocês são cada vez mais numerosos a estarem, como 

dizer, totalmente inadaptados a este mundo.  Não porque vocês rejeitem este mundo mas porque vocês 

encontraram a Paz do coração, e encontrando a Paz do coração, como querem vocês continuar a alimentar 

o que quer que seja de ilusório neste mundo?  Isto dá-vos a Liberdade, isto não vos impede de cumprir as 

vossas responsabilidade, mas vocês não são mais os mesmos porque vocês conservam a Alegria.  E além 

disso, eu posso dizer-vos que, a partir do momento em que vocês não estão na Alegria, é porque vocês 

estão na pessoa.  Se vocês estão no coração, como vocês dizem, só pode haver Alegria e nada mais. 

 

Só há espaço para esse sentimento, esse tesouro, saber que vocês estão em casa, agora que a pessoa 

nunca está em casa, qualquer que seja o lugar, quaisquer que sejam os meios, qualquer que seja o 

dinheiro, quem quer que seja o marido, quem quer que sejam os filhos.  Tudo isso vocês sabem, mesmo 

que hajam satisfações que afastam do que vocês são.  Então, hoje o meu discurso sobre este Caminho da 

Infância muda um pouco porque agora não há mais meias medidas, já não é possível comprometer-se, já 

não é possível negociar,  e vocês vão vivê-lo, vocês já o vivem.  É um ou outro, e já não poderá ser um e 

outro. Cabe-vos ver. 
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E esta Luz da Teofania é algo inédito porque vocês vivem pouco a pouco, brutalmente, progressivamente, o 

que viveram os maiores místicos da terra. E vocês sabem, mesmo dos tempos antigos, quer seja através de 

certos escritos, certos testemunhos que vos deram as minhas irmãs Estrelas, que vos deram certos Anciãos, 

é fácil compreender que vocês já não podem alimentar uma vez a pessoa e outra vez o coração.  Cabe-vos 

ver, na vossa alma e consciência, como se diz, onde está a Verdade e onde se sentem em paz, em alegria, 

em felicidade, em êxtase, em beatitude, todas estas palavras que foram utilizadas para tentar fazer-vos 

aproximar desta verdade que vocês ainda vivem e que a vossa pessoa, se ela está muito presente, impede 

de ver, de viver com serenidade.  É isto que é projetado na tela da vossa consciência neste momento.  É isto 

que também é projetado na tela do mundo. 

 

Vocês veem, quanto mais Luz há, mais o Cristo e Maria se exprimem, mais o pandemónio aumenta.  Vocês 

podem dizer, por tudo isso, que é a Luz que o provoca? Não.  É a recusa da Luz que provoca isso, a recusa 

da evidência, a recusa do Amor, a recusa da Eternidade.  E como o Cristo, vocês podem dizer « Pai, perdoa-

os, porque eles não sabem o que fazem, porque eles esqueceram. »  O maior dos pescadores, se estiver 

vestido com uma alma não tem nada a temer no momento da Libertação, porque como poderiam a Graça, 

o Amor e a Luz punir a vossa eternidade?   O que é punido, se vocês quiserem empregar esta palavra, o que 

não está conforme é a vossa personagem, a vossa pessoa, as ligações da sociedade, da vida deste mundo. 

 

Ao nível do coração não há nada a decidir, tudo está perfeito.  E isso não depende de vós, não nenhuma 

circunstância exterior que possa incomodar. Isso são pretextos, sobretudo hoje, para não estar neste 

êxtase da Infância. Isso instala-se.  Se ainda não o vivem, eu posso garantir-vos que o vão viver durante este 

mês.  Então, por um lado têm a Paz, a felicidade, o coração; por outro, quaisquer que sejam as vossas 

experiências vividas, mesmo no meio da natureza, vocês constatarão que há dificuldades, sofrimentos, 

quedas, dores, impaciências, raivas. 

 

O coração não conhece nada de tudo isso, e vocês farão parte das coisas, muito rapidamente, quando 

ficarem com raiva, quando acusarem uma situação, um irmão, uma irmã, o vosso próprio estado.   O 

retorno a vós mesmos será fulgurante e instantâneo, foi por isso que sempre dissemos para não 

julgarem.  Isto não quer dizer não ver claro, isto não quer dizer fechar os olhos, mas ocuparem-se do vosso 

coração e serem esse coração, não em pensamento mas realmente na verdade, ou seja, como o Cristo, o 

Caminho, a Verdade e a Vida, onde nenhuma falsidade pode ser aceite e onde não há mais lugar para a 

vossa pessoa, a vossa história, os vossos bens, os vossos conhecimentos, as vossas experiências.  Há o Amor 

puro. 

 

Eu creio que as minhas irmãs orientais chamam isto Sat Chit Ananda, a Morada da Paz Suprema, a morada 

da felicidade.  Quando vocês estão aí não têm mais necessidade de sair, o que quer que chegue, e além 

disso é aqui que se encontram todos os alimentos. Eu falei-vos da ganância.  Alguns de vós são ainda mais 

gananciosos, mas vocês veem outros entre vós que já não têm nenhuma ganância.  As necessidades vitais 

desaparecem porque vocês são alimentados por algo diferente daquilo que pertence ao efémero.  É 

também isso que se vê neste momento. 

 

O alimento do coração é superabundante.  Não pode existir a mínima falta, o mínimo medo, o mínimo 

défice.  Na pessoa, qualquer que seja a vossa opulência a qualquer nível que seja, vocês estarão sempre no 

medo, vocês estarão sempre nos questionamentos, vocês estarão sempre na interrogação. Não na vossa 

vida, porque ela é segura, mas na espiritualidade, para saber se vocês chegaram ou não.  Mas o simples 
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facto de se colocarem a questão prova simplesmente que vocês não estão, porque se estivessem, só a Paz 

estaria aí.  Tudo o resto desaparece, desaparecerá ou desapareceu. As interrogações, saber se vocês estão 

libertados, saber o que quer que seja do exterior, de conhecido neste mundo, não vos trazem nada.  Só a 

beatitude vos alimenta, e vocês constatam e constatarão cada vez mais, nas necessidades de sono, nas 

necessidades de distração, quaisquer que sejam as necessidades, que pertencem ao efémero.  Estas 

desaparecem e são substituídas vantajosamente pelo alimento do coração. 

 

Cabe-vos reconhecer isto.  Reconhecendo-o, eu penso que vocês não terão nenhuma dificuldade ou 

nenhum estado de alma para vos colocar de forma definitiva nessa beatitude que põe fim a todo o desejo, 

a toda a história, a todo a pessoa, mesmo que o vosso corpo permaneça aqui até ao Apelo de Maria.  Vocês 

veem, é extremamente simples. 

 

Eu não venho dar-vos os conceitos que vos deram os Anciãos, eu não venho dar-vos os exercícios que vos 

deram alguns Anciãos.  Isso foi útil,  além disso ainda é útil para alguns dos nossos irmãos e irmãs que 

dormem, mas chega um dado momento em que é preciso aceitar a crucificação com todo o estado de 

consciência, em perfeita consciência.  Aí está a vossa Alegria, aí está o bálsamo definitivo, mas como nós 

vos dissemos, só vocês o podem fazer.  Apoiem-se em Maria, apoiem-se em mim, apoiem-se no Arcanjo 

Uriel, porque ele poderá assistir-vos.  Não para realizar a passagem mas simplesmente para estarem 

presentes, pelo seu Amor e pela sua radiância, para vos permitir não mais estarem ligados ao que pertence 

ao passado, ao que pertence a um qualquer futuro, a uma qualquer ferida, a um qualquer hábito.  Vocês 

veem, vocês têm realmente todas as cartas na mão.  O coração está aberto, o Cristo instala-se.  Mesmo que 

vocês nunca tenham sentido a vibração do coração, quer seja o chacra do coração, como vocês o nomeiam, 

quer sejam as diferentes Coroas, hoje, também é possível para vós.  Além disso eu creio que Maria vos 

falou disso.  Então, o que esperam?  De que prova têm necessidade no exterior?  Vocês esperam o sinal do 

céu?  Vocês esperem um sinal do céu para vocês?  Mas ele já está, no vosso interior. Então, não hesitem, 

eu também creio que certos Anciãos virão depois de mim.  Oh, não para as técnicas, mas talvez para vos 

refrescar a memória de certos exercícios que foram dados e que hoje, pela presença da Luz, vão ver a sua 

eficácia, se o posso dizer, dez vezes maior.  Quer seja a respiração, os mecanismos de introspeção relativos 

ao pensamento e a experiência de cada dia.  Mas eu deixarei os Anciãos cozinhar.  Quanto a mim, eu volto 

a essa profundidade, a esse essencial. 

 

Eu quero dizer com isto que hoje, sem inocência e sem Infância, vocês não podem deixar aquilo que vos 

agarra.  Sobretudo se vocês têm, eu diria, uma certa idade.  Se vocês são um veterano na encarnação nesta 

Terra, isso vos será muito mais difícil que aquele que nunca veio e que descobre a Alegria do coração, 

porque ele não tem conquistas anteriores, nenhuma procura de conhecimentos exteriores.  São pessoas, 

irmãos, irmãs, que simplesmente viveram a sua vida o melhor que puderam, sem se colocar a mínima 

questão – sobre o Espírito, sobre o Amor – e que no entanto eram todo o amor no seu 

comportamento.  Então sim, por eles, eles são os primeiros porque eles são os últimos porque eles 

conservaram a sua inocência.  E vocês sabem bem, quaisquer que sejam as vossas idades, que este não é o 

vosso caso, porque vocês seguiram de muitas maneiras. 

 

Então, certamente, os fenómenos vibratórios servirão a terra, servirão também para expandir a vossa 

consciência até ao que é nomeado o supramental, eu creio.  Mas não parem no supramental.  Há, eu creio 

que vocês nomeiam isso o Absoluto, eu nomeio o Nada, o Tudo, lá onde não há mais necessidade de 

nenhuma ideia, de nenhum pensamento, de nenhuma emoção, de nenhuma respiração.  Por isso eu queria 

tanto partir deste mundo, não para fugir – porque estava bem aqui, mesmo no sofrimento -, mas, 
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sobretudo, para estar com o meu esposo e Maria.  Era o meu único objetivo.  Será que é o vosso único 

objetivo?  Ou será que o vosso objetivo, hoje, é ainda de acumular, de desfrutar, de viver experiências, de 

viver estados que confortem, finalmente e definitivamente a vossa pessoa, fazendo-a passar por 

importante, acreditando desempenhar um papel? 

 

Não há papel a desempenhar, hoje é preciso ser verdadeiro.  Esqueçam todos os papeis, todas as funções, 

sejam verdadeiros.  E se existirem papeis que vocês têm que desempenhar porque são as vossas 

responsabilidade, então, vão jogá-los na perfeição porque serão insuflados pelo Espírito da Verdade, pelo 

Sopro divino, pela Luz.  É nisto que vocês vivem hoje, uns e outros, qualquer que sela a vossa localização, 

que vocês se experimentam.  Se as raivas saem, mesmo que vocês vivam o êxtase no momento dos 

alinhamentos, isso quer dizer que vocês não são verdadeiros, é tão simples quanto isso. 

 

Eu não vos peço para se sentirem culpados, eu não vos peço para se flagelarem, eu peço-vos simplesmente 

que o reconheçam com o vosso coração, e nesse momento, a Graça agirá.  Mas vocês não podem 

pretender viver as experiências e continuar a jogar o jogo da pessoa com as suas reações, com as suas 

raivas, com as suas tristezas, com os seus choros.  Vocês estão ainda sujeitos a isso.  É isso que vocês vão 

ver.  Efetivamente, por vezes, com uma certa dureza ao nível do corpo, ao nível das doenças, mas que 

importância tem, isso pertence ao efémero.  Certamente, ocupem-se dos vossos corpos mas vejam porque 

é que isso acontece, e vejam no vosso interior, não num pretexto exterior de alguém que vos fez mal, ou de 

uma raiva que se escapou de vós. 

 

Se vocês estiverem no coração, vocês não têm nada para controlar; se tiverem necessidade de controlar as 

vossas emoções, os vossos pensamentos, é porque ainda estão na pessoa, e porque ainda estão inscritos 

no efémero e porque o vosso coração não se juntou à sua eternidade.  Ele está entreaberto, vocês viveram-

no, vocês sabem-no enquanto pessoa, mas vocês apagaram-se realmente e concretamente?  Vocês 

compreenderam e viveram que o outro, mesmo o pior inimigo, são vocês?  Aceitaram 

isso?  Aceitaram?  Não para fugir mas para ver tudo o que é falso. 

 

Então, sejam justos mas, sobretudo, sejam verdadeiros com vós mesmos, sejam intransigentes com a vossa 

pessoa.  Não pela força, vocês não  podem, mas simplesmente  colocando-vos no vosso coração, tornado-

vos intransigentes.  Não deixem passar mais nada, não porque controlem uma qualquer situação, uma 

qualquer relação, mas porque precisamente demonstram a vós mesmos que a Luz está ativa, para além de 

toda a reivindicação e de toda a vontade pessoal.  Então, claro, é exatamente  contrário ao que é 

defendido, eu diria, no mundo de hoje, onde vos podemos tratar como ingénuos.  Certamente, os que não 

o vivem não o podem compreender e ainda menos aceitar.  Mas será que vocês ainda estão dependentes 

do olhar do outro, seja o vosso marido, a vossa mulher, o vosso filho, ou será que vocês estão com o 

Cristo?  Cabe-vos ver.  Cabe-vos vivê-lo, experimentar.  É assim que se forja esta Eternidade, esta Teofania. 

 

A Teofania teve experiências, hoje é o estado daquele que está livre de toda a pessoa, de todo o 

personagem e de toda a história.  E vocês têm a Graça extraordinária de poder viver diretamente, sem 

colocarem questões, vendo o que vocês vivem, porque quando vocês estão no coração vocês estão em 

paz. Vocês não têm necessidade de dizer « eu estou no coração », vocês não têm necessidade de controlar 

o que quer que seja, porque a evidência da Luz, a Graça, a sua fluidez, está sincronizada.  Tudo é 

harmonioso, tudo é pacífico, mesmo nas contrariedades.  Vocês já não perdem a vossa calma, vocês 

permanecem no coração, aí onde está a solução.  Uma solução definitiva, que será bem real para vós no 

momento do Apelo de Maria. 
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Então, cada dia que passa deve ser aproveitado para ir ainda mais fundo, para ver o que é importante, o 

que é verdadeiro e o que não é verdadeiro.  A vossa pessoa não pode ser verdadeira, porque ela está 

sempre condicionada pelas crenças, pelas experiências, pela vivência, pelas emoções, pelos vossos papeis e 

funções no seio deste mundo, da vossa vida profissional se vocês a tiverem.  A atração da solidão, a atração 

da natureza, também a atração das vossas comunhões, dos vossos encontros entre irmãos e irmãs abertos, 

é fundamental, porque elas dão-vos uma imagem da Paz, elas dão-vos e fortalecem-vos, de qualquer 

modo, no acesso a essa profundidade. 

 

Eu sei que muitos entre vós sentiram o trabalho nas Portas que correspondem à minha função de Estrela, 

ao nível das virilhas e agora, também, ao nível do sacro.  Foi-vos explicado longamente pelo Comandante o 

que correspondia às manifestações laterais do corpo.  O meu objetivo não é entrar aí mas antes chamar a 

vossa consciência para o que é visto, para o que muito simplesmente se manifesta na vossa vida: a raiva, a 

tristeza, a dor, a doença, e no inverso, a felicidade.  Vocês sabem, há muitas irmãs Estrelas que passaram a 

vida a viver doenças terríveis.  Eu creio ainda que a irmã Yvone-Amada, Estrela Ki-Ris-Ti, vos falou 

bastante.  O que ela viveu é de facto verdadeiro mas será que, mesmo na agonia dos diversos comas, Cristo 

a deixou um único minuto?  Vocês vejam, o problema não é a doença, o problema é a pessoa que impede 

precisamente a Luz de fazer o seu trabalho. 

 

Certamente, quando o corpo está doente, é necessário ocuparem-se dele, mas é necessário também 

ocuparem-se do vosso coração porque o verdadeiro bálsamo, o que põe fim ao sofrimento, o que põe fim à 

dor, é ele.  Tudo o resto são só paliativos, meios de reordenar uma mecânica, quer ela seja física, emocional 

ou mental, mas isso nunca fará desaparecer a pessoa, o emocional e o mental.  É necessário mergulharem 

no vosso coração, agora mais do que nunca, pela Graça da Teofania, pela Graça dos nossos contactos 

também.  Isso vai tornar-se cada dia mais evidente, e são vocês que decidem, mais uma vez. 

 

Então, quer vocês estejam influenciados pelo que resta da pessoa, pelo que resta da esfera relacional, 

social, amigável e emocional, e vocês sabem muito bem que não podem mudar os outros pelas palavras, 

vocês não os podem convencer, também é respeitar a liberdade de cada um.  Mas vocês têm a 

possibilidade de orar por eles, não para os salvar do que quer que seja mas orar pela verdade do seu 

coração, aí sim.  E orar também por vós, pela verdade do vosso coração.  Apoiem-se no vosso coração, não 

num sentido moral mas no sentido da felicidade que o coração confere.  Noutro lugar só há medo.  Noutro 

lugar que não seja o coração, só há hesitações, só há a alternância entre sofrimentos e alegrias.  Não há a 

verdadeira Alegria, só há substitutos da Verdade. 

 

Então, não esqueçam nunca o pequeno Caminho da Infância de Teresa, porque hoje ele assume todo o seu 

relevo e toda a sua verdade para cada um de vós, onde quer que estejam agora.  Quer estejam no Si, quer 

estejam na negação, na raiva, na negociação, isso não faz diferença-  Deixem cair tudo isso e vão para o 

essencial.  Entrem em vós, vejam-se, tal como são na Eternidade, aí onde não há nada a ver, só a beatitude, 

aí onde vocês não dependem de nenhuma forma, de nenhuma história, de nenhum álibi.  É isto que põe 

fim ao que pode restar do personagem e da pessoa.  Vocês já não podem, agora, pôr fim à vossa pessoa por 

vós mesmos. O coração substitui tudo o resto. 

 

Vocês não têm necessidade de saber, hoje, o que pode restar de residual. Ocupem-se do vosso 

coração.  Sejam esse coração amoroso, sejam essa felicidade, e tudo o resto vos parecerá tão trivial, tão 

fútil, mesmo tão inútil. É assim que vocês param de jogar o jogo da dualidade, porque vocês não podem 
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encontrar a Unidade, O Cristo, Maria, no seio da dualidade, nem mesmo no seio das histórias ditas 

bíblicas.  Isso são telas, a Verdade é interior.  « Procurem o Reino dos céus que está dentro de vós e o resto 

vos será dado ademais.»  Por contrario, se vocês virarem a vossa consciência para o exterior, constatarão 

que isso será cada vez mais difícil, em qualquer  atividade, em qualquer manutenção, em qualquer parte, 

de uma qualquer ilusão. 

 

E por contrário, a Luz pode enviar-vos coisas para resolver.  Essas coisas para resolver não são obstáculos 

propriamente ditos, mas coisas que são para ver em vós e que chamam a vossa atenção sobre as últimas 

falhas da vossa pessoa, que não deixam entrar a Luz. É assim que vocês as veem.  Não refletindo nelas, não 

remexendo o novelo das causas cármicas ou psicológicas.  Claro que elas existem, mas elas referem-se 

sempre à pessoa e não vos darão nunca acesso à Verdade.  A Verdade não é deste mundo, a Verdade está 

no vosso coração, e em nenhum outro lugar.  Ela não está em nenhum rito, em nenhuma religião, em 

nenhuma adesão ao que quer que seja neste mundo.  Ela está unicamente na vossa experiência no coração, 

e essa experiência no coração é, agora, acima de tudo a felicidade. 

 

Certamente vocês podem sentir as vibrações, certamente vocês vão sentir cada vez mais o trabalho da Luz, 

quer seja ao nível do que vocês nomeiam as Coroas, nesta fusão do coração e da cabeça, que, eu vos 

lembro, está ligada à ignição do que foi nomeado a Leminiscata Sagrada, a ignição da vossa Merkaba.  Tudo 

isso são palavras, porque vocês têm necessidade de palavras, mas nenhuma palavra vos fará viver a 

Verdade.  É preciso experimentarem-no no vosso interior, sem isso vocês estão ao lado, não estão 

dentro.  É simples, não há que julgar, há apenas que constatar. 

 

O coração é felicidade.  Anteriormente nós dizíamos que o coração era vibração, como a consciência era 

vibração.  É verdade, mas vocês estão para além da consciência, e por isso não há vibrações, mesmo que 

elas estejam presentes.  Há apenas esta felicidade que nenhuma palavra pode descrever, que nenhum 

adjetivo pode traduzir, mas quando vocês o vivem, sabem instantaneamente.  Quando o tiverem 

experimentado uma vez, vocês passam o vosso tempo e passarão o vosso tempo a tentar revivê-lo.  É 

simplesmente a localização no seio da pessoa que quer, que impede de o viver.  É necessário sacrificar a 

vossa pessoa, aceitar que vocês não são nada, que todos os vossos afetos, todas as vossas ligações deste 

mundo, passarão no momento da morte – na verdade da Ressurreição. 

 

Então que importância tem?  O que têm vocês a perder?  O que temem vocês?  Ponham realmente a 

questão, vejam-se sem subterfúgios.  O que preferem, a felicidade do coração ou tudo o resto?  Isso já não 

pode ser um e o outro.  Se estão na felicidade do coração, em Teofania, então tudo o resto está incluído, 

está em vós, mas não antes. Antes, isso vai tornar-se cada vez mais duro.  Eu disse-vos, a Luz faz o seu 

trabalho.  O pandemónio, Maria disse-vos, instala-se durante este mês de Junho, quer o sinal celeste esteja 

presente ou não, assim mesmo.  Porque vocês sabem, os sinais celestes avançam para vós de acordo com o 

que eles encontram, de acordo com os vossos atos, de acordo com o vosso comportamento, de acordo 

com a adesão à ilusão das almas humanas, à ilusão deste mundo.  Vocês já não podem ajudar com palavras, 

nem ajudarem-se com palavras, vocês não podem mais escapar, vocês só podem ser verdadeiros.  E é isto 

que a Vida vos mostra neste período. 

 

Se forem verdadeiros, então, é a felicidade.  Se alguma parte estiver errada ou em dissonância, então, 

vocês estão na raiva, vocês estão apertados, o corpo dói, o corpo parte, para vos ajudar a encontrar o que 

vocês são.  Não esqueçam que o silêncio é fundamental.  Eu não falo de meditação nem de oração mas de 
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silêncio.  Ver o que acontece quando não há nem pensamento, nem emoção, nem perceção do corpo, e no 

entanto vocês estão presentes.  É o que antecede, eu creio, o que é chamado o desaparecimento. 

 

É isso que é preciso ver, porque vocês já são muitos, efetivamente, a ter desaparecido apenas por nos 

escutarem, apenas por nos lerem, apenas por meditarem, e no retorno vocês constataram que qualquer 

que seja a intensidade deste desaparecimento, a beatitude afasta-se pouco a pouco, reproduzindo-se 

quando vocês decidem fazer uma Teofania, mas vocês são obrigados a decidir ou a pensar.  Isso quer dizer 

o quê? Isso quer dizer simplesmente que vocês encontraram o vosso coração mas que ele ainda não 

apareceu na pessoa.  É isto que se vive agora, e é uma grande alegria. Nenhuma alegria deste mundo nos 

pode trazer isto, nenhum ser humano deste planeta nos pode trazer isto.  Nenhuma satisfação profissional, 

afetiva, nenhuma saúde nos pode trazer isto.  Só o coração pode, porque é o que vocês são, porque é o que 

é verdadeiro. 

 

Então, o que esperam, todos vós, que viveram as Coroas, que viveram apenas uma pequena Teofania, um 

única vez?  Vejam que é apenas a vossa pessoa que vos impede de o viverem, que vos impede de se 

instalarem.  E quanto mais o procurarem, e quanto mais o quiserem, mais isso se afasta porque vocês não o 

podem manter. É necessário serem livres para viverem a felicidade do coração.  Tranquilizem-se, não se 

culpem, isto está prometido no momento do Apelo de Maria.  Mas eu lembro-vos mesmo assim, que as 

tribulações humanas já começaram.  Elas só podem intensificar-se, qualquer que seja a data da visibilidade 

do sinal celeste, qualquer que seja, portanto, a data do Apelo de Maria. 

 

E é justamente nesse período, que pode parecer, para muitos de vós, mesmo despertos, delicado, se o 

posso dizer, que se encontram as maiores oportunidades de se reunirem, de serem verdadeiros, sempre, 

não só em certos momentos, e depois voltarem ao seio da pessoa que usa a sua máscara, que joga um 

jogo, que desempenha um papel, e que não é verdadeira.  Cabe-vos decidir.  E mais uma vez eu vos redigo, 

só vocês o podem decidir.  Nenhuma Luz exterior o pode.  Ela pode fazer-vos vibrar, ela pode ativar as 

Portas e as Estrelas, ela pode fazer viver a Onda da Vida, ela pode fazer-vos perceber o Canal Mariano, ela 

pode mesmo fazer-vos perceber a Coroa radiante do coração, que assinala, vocês sabem, a vossa liberdade. 

 

Mas o que é que vos impede de serem livres agora?  O que é que vos bloqueia?  O que é que existe no seio 

da pessoa e da história, que ainda faz tela, porque vocês ainda o experimentaram?  São vocês 

mesmos.  Não há nenhuma situação exterior, nenhum ser que vos possa impedir, hoje, de serem vós 

mesmos.  Então, aproveitem estas graças, façam a experiência e, sobretudo, vivam-no em 

permanência.  Apaguem-se, esqueçam tudo o que aprenderem, esqueçam tudo o que experimentaram, 

esqueçam mesmo, eu diria, tudo o que acontece na cena de teatro deste mundo, porque se tornará cada 

vez mais vertiginoso, se o posso dizer, cada vez mais alterado. 

 

A única certeza e a única proteção é o vosso coração.  Tudo o resto são só disparates, ocupações, 

passatempos.  Não há mais tempo para gastar agora, há que ser verdadeiro. Então, nada de falsos 

semblantes, nada de fingimento, nada de ofuscamento.  Quando houver uma tristeza, uma raiva, um 

medo, aceitem-nos.  Vocês não podem dizer que eles não vêm de vós, eles vêm da vossa pessoa e isso 

significa simplesmente que vocês ainda são essa pessoa, mesmo que tenham experimentado o 

coração.  Viver o coração e ser o coração, há uma pequena nuance.  Sejam o coração, não há mais 

flutuações, há uma permanência da felicidade, o que quer que vos aconteça. Se a pessoa ainda aí estiver, 

vocês saem muito rapidamente do coração, vocês enchem-se de problemas e ainda sentem que podem 

controlar tudo, dirigir tudo.  É um erro fatal. 
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Eu exorto-vos a irem verdadeiramente à profundidade e a verem o que ela contém.  E permaneçam lá, 

porque hoje é fácil, quaisquer que sejam as circunstâncias do mundo. A Luz ganhou, vocês sabem, ela está 

mais presente do que a sombra sobre a Luz. E no entanto quando vocês abrem os olhos, vocês só veem as 

sombras a trabalhar.  A única solução é o vosso coração. 

 

Aqui está o que eu tinha para vos entregar. Não esqueçam que, quando vocês parecer saírem do coração, 

pela manifestação da vossa pessoa, pelas emoções, pelo mental, pelas questões, façam apelo a  mim, para 

encontrarem a espontaneidade da Infância. Eu estarei aí, levando-vos a minha radiância e talvez isso vos 

facilite esse retorno, que não é uma tarefa mas que é essa entrega total, essa fé total na Eternidade, e 

certamente não nas circunstâncias da vossa pessoa. 

 

Permitam-me, antes de vos deixar, instalar-me no vosso coração e viver, onde vocês estiverem, no 

momento em que vocês lerem isto ou escutarem, de se colocarem, agora, fecharem os olhos e de nos 

acolherem, uns e outros, pela graça da Teofania. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a vossa pequena Teresa e eu vos amo, para além do que vocês possam pensar e imaginar, ou 

acreditar.  Eu digo-vos até sempre, na Eternidade.  Eu digo-vos também até breve, para alguns de vós; no 

seio dos Círculos de Fogo, eu estarei convosco.  Todo o meu Amor e toda a minha Presença está registrada 

em vós.  Até breve. 

 

* * * 

 

Tradução: Cristina Marques 

 

Publicado pelo Blog:  Les Transformationshttps://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/therese-

de-lisieux-juin-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/therese-de-lisieux-juin-2017/
https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/therese-de-lisieux-juin-2017/
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RAM – Junho de 2017 

 

 

Eu sou o Mestre RAM, irmãs e irmãos na humanidade, comunguemos juntos, no silêncio e na Paz do 

coração, alguns instantes. 

 

... Silêncio… 

 

Já há muito tempo que não tenho ocasião de me exprimir entre vós.  Em primeiro lugar, hoje, antes de 

entregar o que vos tenho a entregar, permitam-me esclarecer o que foi a minha identidade sobre esta 

terra: eu fui um fundador de uma forma de yoga que apresentei à data, na minha época, que se espalhou, 

sobretudo no Ocidente, porque essa forma de yoga foi particularmente adaptada ao mundo ocidental e à 

sua predominância do mental.  O meu verdadeiro nome é Ram Chandra Babuji, para aqueles que não me 

reconheceram há alguns anos.  Eu não venho falar-vos desse yoga, embora eu tenha dado alguns 

elementos na época, relativamente ao silêncio e à introspeção dos vossos dias. 

 

Hoje, muitas coisas mudaram para vós, e a coisa mais importante refere-se certamente ao processo 

nomeado por Maria « Teofania », aquele que contribui para vos instalar de maneira definitiva no vosso 

coração e na Eternidade. 

 

Eu não venho hoje pedir-vos para fazerem silêncio, vocês sabem.  Eu também não venho pedir-vos para 

olharem para os vossos dias, porque isso concerne à pessoa.  Eu venho, sobretudo, chamar a vossa atenção 

sobre a quantidade de Luz presente sobre a terra.  Esta Luz, vocês sabem, está também presente nas vossas 

Portas, nos vossos corpos físicos e subtis, e na vossa consciência. 

 

A Luz, antes de se organizar em vós para restituir o vosso corpo de Existência ou criar os portais 

interdimensionais que aparecem em toda a parte sobre a Terra, quer isso seja no seio de certos povos da 

natureza ou ainda sobre algumas das vossas grandes cidades, é preciso compreender que a Luz, antes de se 

organizar pela sua inteligência, apresenta-se livre, como as moléculas, se o posso dizer, no ar.  Ora, esse ar 

que vocês respiram está hoje, ele também, carregado de Luz.  Chegou, portanto, a hora de vos dar alguns 

elementos que vos permitam, graças ao sopro, à absorção do ar, à respiração, saturar os vossos corpos 

físicos e subtis de Luz, para aumentar e ampliar, se o posso dizer, o processo de descoberta, de revelação, 

aqui mesmo na encarnação, da vossa eternidade. 

 

Hoje, o sopro não conduz só o ar, ele conduz, ao nível total do vosso peito e do vosso abdómen, as 

partículas adamantinas.  Assim, portanto, de maneira forte e lógica, se a vossa amplitude se torna mais 

forte, a quantidade de partículas adamantinas ingeridas e respiradas torna-se também mais forte e mais 

importante.  Então, certamente, não é uma questão de fazer da respiração uma nova panaceia (remédio 

universal) de acesso e de instalação da Eternidade, mas antes de fornecer as condições mais ideais, se o 

posso dizer, de facilitar o desaparecimento da pessoa e de vos reconhecer no vosso coração. 

 

A respiração habitual, eu não falo de certas meditações utilizadas em certas formas de yoga como o 

Pranayama, eu falo da vossa respiração normal, aquela que é efetiva, quaisquer que sejam as vossas 

atividades e mesmo no vosso sono.  Hoje, é vos possível aumentar, se o posso dizer, a perceção e a vivência 

da Teofania, simplesmente respirando de forma mais ampla do que habitualmente.  As inspirações 
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profundas e as expirações profundas, amplas, interessando o ventre, uma respiração, portanto, ventral, 

profunda e ampla, é capaz de fazer penetrar nos vossos pulmões e no vosso ventre ainda mais Luz. 

 

Até ao presente, as partículas adamantinas seguiam uma certa lógica, e em particular nos locais do vosso 

corpo onde se situam o que foi nomeado Estrelas e Portas.  As Teofanias permitiram fazer passar estas 

partículas adamantinas de forma mais importante ao nível do coração, o que nomeado o Fogo Ígneo. Este 

Fogo Ígneo, estas partículas adamantinas, hoje, organizam-se em vós para acender, e eu creio que isto já 

vos foi enunciado por um dos membros da Tri-Unidade, consiste em favorecer o estabelecimento, na 

cabeça, do coração, ou seja, que o próprio mental se torne iluminado pela Luz do coração. 

 

Isto quer dizer também que se vocês respirarem de forma mais ampla que o habitual, com uma respiração 

ventral, alternando algumas inspirações e algumas expirações com uma pausa respiratória no fim de 

qualquer inspiração e expiração, é um número que vos cabe verificar por vós mesmos, mas não há que 

fazer uma pausa entre cada inspiração e cada expiração, mas respirar amplamente, de forma ventral e 

profunda, algumas respirações, e fazer depois uma pausa respiratória.  Quer isso seja no fim da inspiração 

ou no fim da expiração não faz diferença, cabe-vos simplesmente encontrar o ritmo adequado, se o posso 

dizer.  Vocês vão, portanto, canalizar a própria Luz para o interior do vosso corpo, não somente sobre as 

Portas, as Estrelas e as estruturas nomeadas chacras ou Coroas, mas diretamente no órgão coração e no 

que foi nomeado o Coração do Coração. 

 

Vocês podem imaginar que esta técnica respiratória simples, pela acumulação de Luz no interior do vosso 

peito e do vosso ventre, vai facilitar, se o posso dizer, as passagens do ego ao coração, ou seja, o 

acionamento, ao serviço, dos oitavo (8º) e nono (9º) corpos.  E isso, portanto, facilitará a realização das 

vossas Teofanias, e portanto facilitará também o acesso ao Coração do Coração e à felicidade do coração. 

 

Para muitos de vós, vocês descobrirão que a respiração, hoje, não é somente um ato, como no Pranayama, 

de libertação de certas tensões, mas mais que isso, permite com mais facilidade instalar a consciência no 

seio da Eternidade e do desaparecimento. 

 

É nesta respiração que o silêncio interior se faz e que vocês constatarão com mais facilidade talvez, que os 

pensamentos, as emoções, o corpo, estão menos presentes nesses momentos, afastando-se de vós.  De 

facto, é simplesmente a vossa consciência ordinária, que está sujeita a esse corpo, que se mudará e se 

concentrará no conjunto do vosso peito. Nesse momento, vocês constatarão facilmente que a felicidade se 

instala com mais evidência, mais profundidade, mais silêncio, e também, com mais espontaneidade. 

 

Esta respiração pode fazer-se tanto pelo nariz como pela boca, isso não faz diferença porque não se trata 

aqui de implementar circuitos alternados de Pranayama mas antes de fazer entrar, de qualquer forma, o 

máximo de partículas adamantinas a cada sopro, seguido de um tempo de pausa.   Em geral, será preciso 

efetuar entre 4 a 8 ciclos respiratórios, inspirar-expirar, antes de fazer a pausa respiratória.  Esta pausa não 

precisa durar muito tempo.  Aqui também é variável, mas eu diria, de uma forma geral, que alguns 

segundos de silêncio respiratório serão suficientes, para que as partículas adamantinas possam entrar e sair 

de vós, mas pela sua maior quantidade inalada e ingerida, estas tenham tempo de se metabolizar, de se 

fixar sobre as vossas estruturas de Existência. 
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Isto é realizável agora e será ainda mais evidente para vós depois da última Teofania programada.  Mas 

agora e já, vocês podem verificar por vós mesmos, como sempre, os efeitos que se produzirão e as 

modificações sobre os vossos corpos físicos e subtis, mas também sobre a vossa consciência. 

 

Esta ferramenta, este meio que eu vos comunico hoje, é o resultado lógico do que eu chamei na época « a 

resposta do silêncio ».  Desta vez, isto vos conduzirá a experimentar a resposta da Luz.  A Luz autêntica não 

responde em visão, ela pode responder em vibração, mas ela responderá, sobretudo, pela qualidade da 

vossa felicidade, da vossa beatitude, nesses momentos. 

 

Vocês podem fazer isto tanto sentados como deitados, mas vocês podem também fazer isto em atividade 

no efémero, qualquer que ela seja.  Vocês constatarão, de qualquer modo, os efeitos no exterior.  Quanto à 

frequência, cabe-vos também decidir.  É bem evidente que quando a perceção da felicidade, o estado de 

felicidade for permanente, a respiração, vocês observarão, se modificará a si mesma para adotar, de algum 

modo, o ciclo que eu acabo de vos explicar, com respirações que se tornarão espontaneamente ventrais e 

espontaneamente mais amplas. 

 

Alguns de vós serão levados a repetir isto várias vezes por dia para sentir os efeitos, outros não terão 

necessidade, e outros ainda só terão necessidade de o realizar uma vez, para ver os mecanismos que estão 

a trabalhar e que se reproduzem instantaneamente, sem intervenção da direção e da amplitude do vosso 

sopro. 

 

Vocês notarão também que nesse momento, os que foram nomeados os « carismas inumeráveis » ligados à 

Eternidade, farão de vós alguém que se exprime livremente, sem reflexão, sem cogitação. Aqui está a 

espontaneidade da expressão do coração, que não faz nenhum cálculo, que não prepara nada, que não 

antecipa nada e se contenta em deixar sair o sopro, o Verbo e, portanto, o Espírito do Sol.  

 

Quer isto seja no silêncio ou na expressão de vós mesmos, em qualquer situação que seja e face a qualquer 

pessoa que seja, vocês sentirão, então, sem o desejar e sem o querer, que a Teofania se se realizará por si 

mesma, sobre uma situação, sobre uma pessoa com a qual vocês entram em interação ou em transição, de 

forma natural. 

 

Aqueles que tiveram ocasião de viver o que foi nomeado na época as « saídas do corpo », as viagens astrais 

ou, mais próximo de vós, nos anos das Núpcias Celestes e seguintes, os processos de deslocalização da 

consciência e de comunhão, vos serão dados para serem vividos na carne, sem sair desse corpo, mas é 

exatamente o mesmo processo que vocês, talvez, tenham vivido há alguns anos, simplesmente este 

acontece diretamente no vosso corpo. Vocês não têm necessidade de estar deitados, vocês não têm mais 

necessidade de meditar, vocês estão, a maioria, já no interior do vosso coração, mesmo que não seja de 

forma definitiva e que, como vos disse a pequena Teresa (*), vocês observarão de maneira cada vez mais 

flagrante as diferenças entre as condutas da pessoa e as condutas do vosso coração. 

 

… Silêncio… 

 

Eis a resposta agora, não às vossas questões mas a resposta ao vosso mental, do que é este sopro de 

verdade, este Verbo e esta respiração. 

 

… Silêncio… 
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Eu vou, portanto, pedir-vos agora, a vocês que também leem, que escutam, que estão presentes, para 

realizar juntos, cada um ao seu próprio ritmo, esta respiração: 

 

O ventre incha com a inspiração com os pulmões, de forma muito mais ampla do que aquela que vocês 

realizam espontaneamente como respiração. Vocês não fazem paragens entre o inspirar e o expirar, nem 

entre o expirar e o inspirar. Façam isto algumas vezes. Ao fim de algumas respirações, vocês vão sentir a 

necessidade, que impulsa o vosso corpo, de suspender o vosso inspirar e expirar. 

 

… Silêncio… 

 

Vocês podem, de algum modo, constatar que quando a respiração se suspende, ela pode ser suspensa 

durante um tempo bastante mais longo do que o que vocês podem fazer por vós mesmos. Eu não falo, 

certamente, de alguns minutos, mas de um intervalo muito mais longo que o que acontece 

espontaneamente, se vocês o decidirem. É neste momento que as partículas adamantinas passam a Porta 

OD e se instalam no coração ativando a Porta ER e também a Porta KI-RIS-TI.  É aqui que se vive a felicidade 

do coração. 

 

Os que vivem esta felicidade do coração de forma quase constante e permanente, poderão também 

encontrar, através deste exercício, uma maior amplitude do afastamento da pessoa, assim como um 

reforço do poder desta felicidade.  Mais uma vez, e a partir de agora, a respiração será um dos elementos 

que vos permitirá evitar, se o posso dizer, o desaparecimento completo que acontece com muitos de vós 

durante os alinhamentos, das vossas Teofanias, ou ainda quando nos leem ou escutam.  Vocês 

permanecerão lúcidos, no limiar, se o posso dizer, do Absoluto, na Última Presença, que permitirá então, 

quando retornarem às vossas atividades, se vocês fizerem esta experiência no silêncio, ou seja, não em 

relação ou em transação com uma situação ou pessoa, que nesse momento tudo o que pertence ao 

efémero vos pareça muito distante, como vagas lembranças; mesmo esse corpo físico vos parecerá tão 

distante do que vocês são e, no entanto, vocês estarão em pleno Coração do Coração desse corpo físico.  

 

Vocês constatarão, certamente, os efeitos mesmo sobre o fluxo da vossa vida do efémero onde a Fluidez da 

Unidade e a instalação da Luz-Cristo na unidade e na verdade se fará com mais acuidade e mais 

manifestação. 

 

Vocês compreenderam, depois das Teofanias, as partículas adamantinas não estão só ao nível ao nível das 

Portas, ao nível das Estrelas, sobre os chacras ou em certos locais do vosso corpo.  De qualquer maneira, 

muitos de vós, independentemente dos pilares da Luz, vivem nas Teofanias, ou fora, as manifestações 

energéticas ao nível das pernas, mas também ao nível dos braços, que traduzem simplesmente o 

desaparecimento deste efémero, substituído concretamente pela Luz. 

 

Muitos de vós, de qualquer maneira, já tiveram a surpresa, e terão, de ver sobreposto no seu corpo físico, 

se abrirem os olhos, o seu próprio corpo de Existência.  Vocês podem mesmo ter a surpresa de constatar 

que o vosso braço físico não mexe, mas que o vosso braço de Existência pode mover-se livremente.   É 

assim que se transfere a consciência do corpo efémero para o corpo eterno no momento do Apelo de 

Maria e no momento da vossa libertação, quer isso tenha lugar durante o Apelo de Maria, durante as 

tribulações ou, por fim, nos Círculos de Fogo.  
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Existe, portanto, um processo real e concreto do que é nomeado a morte, mas acompanhado de uma 

lucidez desta passagem que faz toda a diferença em relação ao que é nomeado a morte desde sempre, 

porque aqui não se trata de uma morte, trata-se de uma ressurreição.  O corpo de glória, o corpo imortal, o 

corpo sem costura como vocês chamam no Ocidente, será, portanto, visível, qualquer que seja o destino 

desse corpo e isto depois de concluída a última Teofania. 

 

A respiração vos dará acesso, portanto, à passagem do efémero ao Eterno, por intermédio da Porta Estreita 

ou Porta OD, de maneira evidente, e é precisamente vivendo isto desta forma, sem desaparecer, que vocês 

entenderão e viverão os mecanismos, tanto na felicidade como na presença da Eternidade.  É isto que porá 

fim, antes mesmo do Apelo de Maria, junto de muitos de vós, a todo o sofrimento, a todo o 

questionamento, a toda a interrogação, porque vocês terão a prova íntima de que se tornaram esta 

Eternidade e que não há nada a reter do velho (antigo), nada a guardar, nada a conservar. 

 

Pratiquem este exercício simples em diferentes ocasiões e circunstâncias, até ao momento em que o vosso 

coração se tornará felicidade na vossa consciência.  Estes mecanismos da Liberdade e da Libertação são 

diferentes das etapas prévias que vocês, talvez, tenham vivido desde há alguns anos ou mais 

recentemente.  Contudo, este processo vos dará a viver uma acuidade que vocês ainda não viveram, 

sobretudo para aqueles que têm o hábito de desaparecer quase instantaneamente e de ter, por vezes, a 

frustração de nada trazer do que não pode ser conhecido e que é desconhecido. 

 

Nesta semana de Pentecostes que vocês festejam no Ocidente, esta nova possibilidade vai abrir-se 

progressivamente permitindo ao conjunto da humanidade, despertar ou não.  Vocês terão a surpresa de 

constatar que certos irmãos e irmãs humanos adotam espontaneamente esta respiração, sem mesmo ter 

vivido o que quer que seja relativamente aos movimentos da consciência, da energia ou do vibral, que nós 

nomeamos, nós, “le plan de la Citta”, ou seja, a energia supramental. 

 

Assim, vocês têm à disposição, para além do Yoga da Unidade e da Verdade, que vos foi entregue por Um 

Amigo, uma técnica agora muito mais direta para manter, de qualquer modo, a Eternidade, afastando de 

vós a pessoa, a personalidade, e a história. Cabe-vos verificar os meus dizeres, é assim que vocês terão, de 

qualquer forma, a prova da vossa própria eternidade na manifestação, na encarnação e na revelação. 

 

Nós estamos aqui dentro de qualquer coisa que não está adaptada a este mundo.  Não se trata de um Yoga 

para encontrar um lugar no seio da pessoa e um bem estar, trata-se simplesmente de descobrir a 

veracidade da Eternidade, do corpo de Existência e da felicidade do coração. 

 

Vocês constatarão, como eu disse, no momento em que a respiração parar por si mesma, não nas primeiras 

experiências mas um pouco mais tarde, o que pode ser muito rápido, que vocês têm esta felicidade que 

está aqui e que o próprio sopro (fôlego) não é mais amplo, nem profundo, nem ventral, mas torna-se 

extremamente lento, retardado ao extremo.  Será o mesmo, eu previno-vos porque vocês poderão 

constatar, ao nível do ritmo cardíaco que também será lento. Vocês sabem, de qualquer modo, que estes 

são exercícios que são defendidos em diferentes formas de Yoga, desde que certos yogues chegaram, pela 

vontade, para parar tanto a respiração como o coração. 

 

Vocês constatarão, então, no momento em que vocês conduzirem estas experiências mas também depois, 

de forma mais durável, que o vosso sopro e a vossa maneira de respirar mudou, que os batimentos do 

coração se modificam e se tornarão, de uma maneira geral, mais lentos; mesmo se vocês beberem café, se 
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vocês fumarem, e vocês sabem que nesses casos o coração é mais rápido, ele retardará aqui também.  Não 

estejam inquietos, e vocês não o estarão por acaso, porque no momento em que o coração retardar (ficar 

lento) e a respiração passar a um sopro muito fino, a felicidade emergirá. Não haverá nenhuma dúvida 

possível no momento em que vocês o viverem.Se existir a mínima dúvida no fim de um exercício, é porque 

vocês ainda não chegaram lá. 

 

Eu lembro-vos que a felicidade, a beatitude do coração, é a nossa natureza profunda, a nossa verdadeira e 

única verdade.  É isto que vos vai ser proposto viver durante este mês de Junho, e talvez um pouco mais 

dependendo, certamente, e vocês sabem, dos sinais celestes e do que foi nomeado o Apelo de Maria. 

 

Aproveitem cada dia que passa para instalar a vossa eternidade e deixar desaparecer os vossos 

sofrimentos, as vossas doenças, os vossos medos, o vosso mental, e as vossas emoções, e vocês 

descobrirão, então, a plenitude da Alegria, do que eu nomeei felicidade ou o que nós nomeamos em juntos 

a bem-aventurança (beatitude) do Espírito revelado. 

 

Isto participa e vai no mesmo sentido que aquilo que informou e vos disse a Teresa de Lisieux (*) 

 

Aqui está agora o que vos diz o Verbo, o sopro do Espírito: 

 

… Silêncio… 

 

Eu paro aqui as minhas palavras porque elas não têm necessidade de mais explicações. Se existirem em 

vós, a seguir Às vossas primeiras práticas, questões que surjam, se for esse o caso, eu convido-vos a confiar 

essas questões ao Comandante quando ele estiver convosco, para vos responder. 

 

Quanto a mim, eu proponho-vos simplesmente instalarmo-nos nesse estado pacífico da felicidade. Essa é a 

nossa forma comum de nos saudarmos, aqui como em todos os lugares. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o Mestre RAM, eu saúdo a vossa eternidade, eu dou-vos a minha Paz e eu acolho a vossa 

eternidade, e eu acolho a vossa Paz. O Mestre RAM volta, ele também, agora, no silêncio. 

 

Adeus. 

 

… Silêncio… 

 

(*) Ndr: a canalização de Teresa vira de seguida. 

 

 

 

Tradução: Cristina Marques 

 

Publicado pelo Blog: https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/ram-juin-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/ram-juin-2017/
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UM AMIGO - Junho de 2017 

 

 

Eu sou Um Amigo. Do meu coração ao vosso coração, a Paz e a Alegria. 

 

...Silêncio... 

 

Rendo graças à vossa presença e ao vosso acolhimento. 

 

...Silêncio... 

 

A minha intervenção deste dia é uma sucessão lógica do que vos disse a Estrela Teresa (*), assim como 

Mestre Ram. Há muitos anos, transmiti-vos alguns yogas. Hoje proponho transmitir-vos alguns elementos 

que, de algum modo, vêm diretamente desse yoga da Unidade e da Verdade, para que possais ajudar-vos a 

vós mesmos, na vossa eternidade. 

 

Tal como foi dito por Mestre Ram, as partículas adamantinas estão presentes no ar. Estão presentes nas 

vossas Portas e nas vossas Estrelas, estão presentes no ar que respirais, e de certa maneira também, nos 

alimentos que absorveis, em alguns deles, claro. Refiro-me ao que chamais agricultura biológica, e também 

aos vegetais cultivados à luz do sol, sem interposição de véus, de vidros, enfim, do que chamais estufas. 

 

O meu objetivo é, tal como o que vos foi transmitido também por Tereza (*) e por Mestre Ram, de permitir 

também deste modo  assentar a vossa eternidade dentro desse efémero. As partículas adamantinas, ao 

nível do vosso corpo físico, já não estão apenas localizadas ao nível das Portas e das Estrelas mas começam 

a alquimizar, se assim posso dizer, o corpo etérico e o corpo físico. 

 

Até agora, o Yoga da Unidade usava gestos e posturas para facilitar a passagem da Luz. Depois das 

Teofanias, vai ser possível, servindo-vos simplesmente das mãos, e em silêncio, colocando-as em alguns 

sítios, de assentar, se assim posso dizer, a vossa eternidade. A primeira etapa vai consistir em realizar a 

junção, vibral, entre as Portas nomeadas Precisão e Profundidade, situadas nas dobras da virilha, e as 

Portas AL e Unidade, situadas no vosso peito. 

 

As vossas mãos têm agora um certo número de partículas vibrais, o que não era o caso na altura em que 

vos revelei o Yoga da Unidade e o Yoga da Verdade. Então, tendes agora a possibilidade de, com as vossas 

próprias mãos, drenar a Luz, se assim posso dizer, até ao vosso coração. A metabolização da energia vital, 

assim como sabeis, faz-se preferencialmente pelo que foi nomeado chakra do baço, que foi nomeado por 

nós Porta Atração. 

 

A energia vibral penetra em todas as vossas Portas. As Portas das dobras da virilha, chamadas Precisão e 

Profundidade, dão-vos um olhar mais claro sobre a Eternidade, mesmo dentro da personagem e 

na  pessoa. Então, colocar as mãos sucessivamente sobre as dobras da virilha e levá-las de seguida ao nível 

das Portas AL e Unidade, evitando as Portas Atração e Visão, permite canalizar a energia das profundezas, e 

a sua função de acesso à Profundidade, quer no corpo físico quer diretamente no coração.  

 

Então, colocando as vossas mãos em primeiro lugar sobre Precisão e Profundidade, e deixando-as 

simplesmente aí colocadas sem nada fazer, durante um tempo também muito variável e que dependerá da 
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vossa própria perceção e do vosso sentir, e levando-as de seguida sobre Al e Unidade, ireis facilitar, se 

assim posso dizer, que a Precisão do Espírito e a Profundidade da alma se revelem na vossa personagem. 

Basta então colocar as vossas mãos nesses dois primeiros sítios, Precisão e Profundidade, e as colocar de 

seguida sobre AL e Unidade. Esta é a primeira postura. 

 

A segunda postura que vem completar este Yoga da Eternidade, se posso assim dizer, vai consistir em 

colocar a vossa palma da mão esquerda na ponta do esterno, sobre a Porta OD, enquanto a palma da vossa 

mão direita se irá colocar sobre a Porta ER, acima do chakra do coração. Fazendo sucessivamente estes três 

gestos com as vossas mãos, ireis drenar a energia vital e vibral para o vosso coração, permitindo assim que 

vos afasteis da vossa pessoa e do efémero. 

 

Isto é apenas uma ajuda. Não vai, evidentemente, realizar a Liberação mas vai fornecer-vos, do mesmo 

modo que a respiração e o Caminho da Infância, tal como foram descritos, algumas oportunidades 

suplementares e complementares que permitirão a muitos de vocês estabilizar o coração de Eternidade, o 

corpo de Eternidade, a  Infinita Presença, e viver talvez com mais evidência o processo chamado Teofania. 

 

As mãos devem ser previamente passadas  por água, desde os cotovelos até à ponta dos dedos, devendo a 

água descer desde os cotovelos até às extremidades das mãos. Não é preciso sabão, apenas água corrente, 

qualquer que seja essa água, o que tornará possível, sem entrar em muitos detalhes,  ativar os circuitos de 

distribuição da energia vibral na periferia dos vossos membros. É de seguida que convirá  colocar as mãos 

nos sítios que vos indiquei, por ordem sucessiva. 

 

Não posso precisar a duração, pois essa noção de tempo é muito variável e diferente para cada um, diria 

mesmo que é diferente para cada um a cada dia. Compete a vocês, aí também, tal como disse Mestre Ram, 

verificar o que acontece ao colocardes simplesmente as mãos nestes locais sucessivamente. 

 

As Portas Precisão e Profundidade estão, evidentemente, em relação com as Portas situadas ao redor do 

sacro, pela sua localização. Trata-se aí de fazer com que se reúna o Fogo vibral da Terra, e juntá-lo ao Fogo 

vibral Ígneo do vosso coração, permitindo de algum modo reunir o conjunto da vibração, levar o conjunto 

da Luz adamantina ao coração, através destes simples gestos, como também pode ser feito através da 

respiração — que aliás pode ser adicionada, aí também, da forma que foi descrita por Mestre Ram — e que 

permitirá sentir, concretamente, o vosso coração e também o vosso coração de Eternidade. 

 

Constatareis também, talvez, de agora em diante, que há uma facilitação e uma intensificação das 

Teofanias que já conheceis. Eu diria que uma duração média de uma dezena de minutos na totalidade 

deveria amplamente bastar, mas mais uma vez, é apenas uma média e não se trata de uma regra para 

todos. 

 

Assim como talvez tenhais observado, alguns de vocês, por vezes, tendes o impulso ou a necessidade de 

pôr a mão sobre o coração; este gesto espontâneo que muitos fazem, visa também, sem o saberdes, a 

reforçar a presença da Luz, a presença da vossa eternidade mesmo estando na vossa pessoa. A ação lateral 

partindo das Portas Profundidade e Precisão, vai realizar uma alquimia muito particular ao nível do peito, 

entre o coração órgão e o coração de Eternidade que vos foi nomeado como tetrakihexaedro. Ireis não 

apenas criar um afluxo de partículas vibrais no vosso coração, mas também permitir ao coração físico 

ralentizar e ao coração de Eternidade de entrar em vibração e em rotação, o que amplificará de forma 
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precisa e rápida a vossa capacidade de percepção da Luz sob qualquer forma que seja, mas também de 

perceber a ação da Luz no vosso corpo físico, como poucos tiveram a ocasião de o perceber até à data. 

 

Com efeito, o regresso à Eternidade ligado à Ascensão da Terra, acontece em cada um de vocês, quer 

tenham disso consciência ou não, quer tenham a impressão de o viver ou não. Apenas a facilidade com que 

isso se instalará terá um resultado diferente. Se sois transparentes, se estais no desaparecimento ou já 

tendes desaparecido de uma forma ou de outra, constatareis então que também aí há uma forma de 

persistência, prévia ao desaparecimento, que tornará lúcidos e conscientes os mecanismos que para vocês 

não poderiam ser senão um adormecimento por vezes espontâneo, por vezes provocado quer seja pelas 

leituras, pelos alinhamentos, pelas comunhões, pelas Teofanias, ou outros. 

 

Nesse momento o Fogo ficará mais sensível, e vós vos apercebereis também de diversas formas, ligadas de 

alguma maneira aos carismas do Espírito Santo, tal como foi nomeado na vossa tradição, que entrará em 

manifestação, e virão assim, pela evidência das suas manifestações, fazer cessar e fazer eliminar tudo o que 

possa resistir, tudo o que possa ser ligado aos hábitos da vossa pessoa e que não tenham tido a 

possibilidade de ser vistos em muitos de vocês. 

 

Essas resistências, como vocês sabem, não são memórias nem feridas. Trata-se, geralmente de hábitos que 

têm a origem, não nesta vida mas diria que são hábitos relacionados fortemente com algumas linhagens 

que estão presentes nos vossos irmãos e irmãs incarnados. 

 

Praticar o que vos foi dito, quer dizer a Via da Infância, da Humildade, esse Yoga especial da respiração, 

assim como os gestos do Yoga da Eternidade que acabo de vos dar, são capazes de fornecer o que é 

amplamente suficiente no vosso interior para vos pôr a viver o que é para viver com plenitude, com 

regozijo, e sobretudo com mais facilidade. O conteúdo da minha  intervenção de hoje não fazia sentido 

antes das Teofanias. Era preciso esperar, não apenas que em muitos de vocês se tenham ativado todas as 

Portas do  corpo, mas também que a estabilidade do coração  fosse desencadeada pelo processo da 

Teofania. 

 

O que sentireis nesse momento corresponderá exatamente e ponto por ponto ao que vos foi descrito por 

Mestre Ram referente à modificação da respiração, à modificação do ritmo cardíaco, mas também à 

capacidade para manter uma consciência livre de apegos a essa pessoa. Isto se traduzirá para muitos de 

vocês... e é já o caso desde há algumas semanas desse tempo terrestre em que alguns começam a viver, 

como num sonho, mecanismos onde veem os seus corpos e estão portanto fora, no seu corpo de 

Eternidade e não em algum corpo astral. Não há, de qualquer modo, lembrança de qualquer viagem, 

simplesmente há a conscientização, real, concreta e pela experiência, de que não sois absolutamente nem 

este corpo, nem sobre este mundo, nem deste mundo, doravante. 

 

É assim que neste espaço de tempo — que não conhecemos, tal como vocês —, que precede a visibilidade 

dos sinais celestes e o Apelo de Maria, vos dará a viver uma beatitude mais franca, um reconhecimento, se 

isso ainda não foi feito, da ilusão total desse mundo, que não é senão uma matriz binária fechada, como o 

sabeis. 

 

Assim se realizará em vocês a nova tri-Unidade, nomeada Nova Eucaristia, de forma completa, total e 

definitiva. 
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Lembrai-vos que através destes gestos conduzis a Luz ao vosso coração. O vosso corpo, mesmo efémero, 

torna-se então o agente e o portador da Luz, vos levando a viver a vossa eternidade, através de 

mecanismos em que deixais de estar de alguma maneira ligados a esse corpo. Isso se produzirá a partir do 

instante em que viverdes de forma consciente, mesmo através do que vos possa aparecer como um sonho 

— porque, bem evidentemente, isso ocorrerá mais facilmente durante a noite, enquanto dormis —, e 

constatareis que podereis ver o vosso corpo físico prestes a adormecer, acima dele. 

 

Será assim que muitos de vocês vão finalmente tomar consciência da ilusão total de tudo o que diz respeito 

a este mundo e a esta pessoa, e a esta vida, e a todas as vidas que tendes vivido. Repito: vocês não saem 

num qualquer corpo intermediário subtil deste mundo, mas saem real e concretamente nesse corpo de 

Eternidade, mesmo se num primeiro tempo não o vejam. Tereis simplesmente a impressão de ser uma 

consciência que não tem forma. 

 

À medida das experiências que vos serão propostas pela Luz, à noite, mas também pelos exercícios que vos 

dei e pelas técnicas respiratórias que vos foram transmitidas por Mestre Ram — sobretudo se realizais isso 

à noite, ao deitar— isso aumentará, se assim posso dizer, a probabilidade de serdes liberados pela visão do 

efémero tal como ele é, na sua falsidade e deformação. Nesse momento para vós, sereis liberados, não 

haverá qualquer dificuldade de qualquer ordem a viver durante o Apelo de Maria, após o Apelo de Maria, 

ou mesmo, para alguns, até ao Apelo de Maria. 

 

O que quer dizer que constatarão com felicidade o desaparecimento de alguns transtornos situados quer 

seja ao nível do corpo físico, quer seja ao nível das emoções, quer seja ao nível do mental. Na manhã 

seguinte aos exercícios que praticardes à noite, ireis encontrar-vos como novos, quer dizer com um 

sentimento de clareza do vosso mental, de pacificação das vossas emoções e do desaparecimento de 

alguns sintomas, não sendo isso o mais importante, mas vos digo isto para não ficardes surpreendidos. E 

aliás isso já começou a acontecer durante as últimas semanas, antes mesmo que vos fosse comunicado o 

que se seguirá no final das Teofanias tal como foram organizadas pela Confederação Intergaláctica e por 

Maria. 

 

Claro que há outros efeitos. Estes estão relacionados com o desaparecimento dos mecanismos ligados à 

consciência comum, ligados ao medo da morte, ao medo da carência, às interrogações, ao 

questionamento, favorecendo assim em especial a presença do vosso coração , a consciência de 

Eternidade, a Paz, a Alegria, a beatitude e a felicidade. Nada há para pensar, nada há a pedir, há apenas que 

colocar as mãos, eventualmente respirar como foi indicado, e simplesmente ver o que acontece tanto 

durante as vossas noites como nos dias seguintes. 

 

É claro que tendes toda a liberdade para fazer estes gestos, ou esta respiração, a qualquer momento que 

julgueis oportuno, tanto mais que isso não toma muito tempo sobre qualquer horário que possa restar nas 

vossas obrigações. No espaço de uns dez minutos, tudo o que deve ser transferido como Luz desde baixo 

até ao alto do corpo, será efetuado, se assim posso dizer. 

 

Muito rapidamente, e noutros casos mais lentamente, ireis observar que deixará mesmo  de ser preciso 

usar as mãos e que basta simplesmente pensar nessas Portas laterais e nessas Portas centrais para 

desencadear esse processo e para modificar a vossa respiração, o ritmo cardíaco e a vossa consciência, 

tudo isso ao mesmo tempo e com  evidência. Os frutos, para além da experiência das vossas noites e dos 

vossos dias, são sobretudo o constatar que a vossa pessoa tem menos tomada de controle, menos apegos e 
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menos laços com o que constitui a vida neste mundo, dando-vos a viver, aqui mesmo, a vida eterna e a Paz 

de Espírito. 

 

Muitos mecanismos de funcionamento, ao nível dos vossos comportamentos, sobre a forma de falar, sobre 

a forma de vestir, sobre a forma de comer, sobre a forma de se relacionar, serão inéditos e desconhecidos 

para muitos de vocês. Com efeito, mesmo antes do Apelo de Maria, trata-se de uma conscientização, cada 

vez mais coletiva, do que é a Eternidade, permitindo, se assim posso dizer, romper as amarras, facilmente e 

com satisfação, com o que apenas passa, quer dizer com o efémero, com o vosso corpo e com os vossos 

envelopes subtis. 

 

Isto tornou-se possível, tal como disse, pela ação das Teofanias, mas também pelas condições de 

proximidade da liberação final da Terra, e do Apelo de Maria; então, com alguns meses de antecedência, eu 

vos convido a verificar por vocês mesmos e a ver o que se irá desenrolar. Especifico que o que será visto ao 

nível da consciência não é de forma alguma dependente de qualquer preparação, tal como foi dito até há 

bem pouco tempo, quer dizer, os processos de expansão da consciência, os processos de perceção das 

diferentes Coroas, do Canal Mariano ou da Onda de Vida. 

 

É algo de novo e que não depende de nenhuma experiência  anterior para ser vivido. É de algum modo 

graças à conjunção da respiração e desses gestos, que muitos irmãos e irmãs adormecidos, e que portanto 

estão na busca da Verdade, se assim posso dizer, encontrarão a sua Verdade. Então, esperai para ver 

mudanças radicais, tanto em vocês como ao vosso redor, como ao nível das regras da sociedade, das regras 

morais ou das regras de comportamento, e isso qualquer que seja o ponto de partida. A transformação será 

suficientemente evidente para ser apercebida, quer ao nível individual , quer ao nível relacional, quer a um 

nível mais global, e isto muito brevemente. 

 

Paralelamente, e tal como foi anunciado, vereis um aumento da desordem humana, uma desestruturação 

do mental acompanhada de atos bizarros, vinda por parte de seres que à partida pareciam, como 

poderíamos dizer, absolutamente normais. Não vos alarmeis. As vias da Luz são por vezes incompreensíveis 

para a vossa  consciência efémera, mas de nenhuma maneira para a vossa consciência eterna. O que quer 

dizer que a partir do instante em que vocês se virem de fora do vosso corpo, tal como disse, vereis, a partir 

da manhã seguinte, que tudo mudará em vós. A perceção do vosso corpo, a forma de vos exprimirdes, tal 

como disse, tudo o que diz respeito ao efémero se modifica. Aliás, muitos de vocês têm constatado 

mudanças progressivas desde há muitos anos. Estas mudanças vão tornar-se mais acentuadas, mais 

intensas, se assim posso dizer, na vossa consciência. 

 

Aqueles que não tiveram acesso, de modo perceptível se assim posso dizer, ao testemunho ou ao 

observador, verificarão por si mesmos que não são senão o testemunho do que se desenrola na cena de 

teatro desse mundo, que são simplesmente o espectador, antes de se aperceberem que nunca houve cena 

de teatro, nunca houve espectadores, tal como nunca houve teatro. Então, vocês sairão do sonho, 

definitivamente, de forma violenta ou progressiva, o que permitirá a um número cada vez maior de irmãos 

e irmãs humanos incarnados na Terra participar através da sua presença, mesmo que não estejam munidos 

com os pilares nomeados por Metatron e definidos por Metatron, de dar o seu apoio à Luz na Ascensão da 

Terra que foi desencadeada há alguns meses. 
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A intensidade dos processos que vocês têm a viver, quer isso se refira à personagem com os seus 

dissabores, quer se refira à Eternidade com a sua Paz, vai tornar-se cada vez mais evidente, se já não é o 

caso, vindo revelar o testemunho e o observador, tal como disse, e definitivamente aí juntar a saída do 

corpo em Eternidade, não para permanecerem aí, fora do corpo, pois relembro a vocês que a alquimia e a 

transubstanciação finais acontecem nesse corpo físico enquanto vocês estiverem presentes sobre a Terra, e 

não em outro lugar qualquer. É a transubstanciação da matéria que é importante, mesmo se ela tem de 

desaparecer, pois quando o corpo desaparece por ação da Luz, queima todas as memórias, os apegos, as 

conexões ou os desejos relacionados com essa dimensão confinada. 

 

 

 

Trata-se de uma nova forma de contato, não apenas com os seres da natureza, não apenas conosco, com 

os planos da Luz livre, mas também com a vossa Eternidade de modo cada vez mais visível, mais sensível e, 

ainda uma vez, de modo bem evidente para muitos de vocês. 

 

Quero tranquilizar os nossos irmãos e irmãs incarnados que possam estar apenas agora a tomar contato 

com as minhas palavras, a ouvi-las ou mesmo vivê-las, e que nada tenham vivido desses processos até 

agora. Isso abre as portas a nível coletivo. A Porta Estreita está finalmente aberta. Como Cristo havia dito, 

ele já está instalado em alguns de vocês. Vai tornar-se cada vez mais evidente que sois o Caminho, a 

Verdade e a Vida, ou os Ki-Ris-Ti, se assim preferis. 

 

Nesse momento não será mais possível hesitar entre o efémero e a Eternidade, contribuindo para 

que  afasteis da vossa consciência, com elegância, com graça e com facilidade, tudo o que pertence ao 

efémero. Os últimos elementos que possam salientar-se da vossa personalidade, ligados aos hábitos ou 

ligados às linhagens, se esvanecerão perante os vossos olhos, para além de qualquer compreensão, 

simplesmente porque isso se tornará a evidência. 

 

Nesse período, e até à aparição dos sinais celestes e do Apelo de Maria, vereis por vocês mesmos que a 

vossa sede de Eternidade tomará todo o lugar sobre todas as sedes e desejos desse mundo, bem como 

sobre todas as regras da incarnação nesse mundo. Sereis então, não apenas Ki-Ris-Ti mas seres amáveis, 

eternos, aí mesmo nesse corpo, o que quer que ele se torne depois  do Apelo de Maria. 

 

O que vos damos hoje, uns e outros, depois do Pentecostes como o chamais no Ocidente, é essencial para 

servir a Luz e para servir o outro que não é senão vocês mesmos. É assim que a consciência se vai 

posicionar de forma diferente do que vocês poderão ter podido viver até agora. Não se trata de 

experiências, como disse Mestre Ram, mas da instalação de um estado definitivo e permanente. Muitos de 

entre vocês, desde as Teofanias, eu diria que até mesmo antes dessas Teofanias, tiveram a oportunidade, 

se assim posso dizer, de sentir alguns picos, algumas dores sem qualquer traumatismo, que se manifestam 

em algumas zonas do vosso corpo. Isso corresponde, como é evidente, ao desenvolvimento da Luz Vibral, 

para além das Portas e das Estrelas, sobre todo o vosso corpo etérico e também nas vossas células. 

 

Assim, em muitos de vocês, a consciência vai adaptar-se ao veículo de Eternidade. A adaptação a esse 

corpo de Eternidade, como sabeis, será afinada, se assim posso dizer, pela semeadura das últimas Chaves 

Metatrónicas, dentro dos Círculos de Fogo, para os que aí deverão ficar. Outros de vós, é claro que não 

precisarão de ficar em parte nenhuma, pois não dependerão mais de qualquer forma, nem mesmo do seu 

próprio corpo de Eternidade. 
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Esta é outra etapa, quer dizer, virá uma etapa da qual não irei falar hoje, que poderá ser muito rápida a 

instalar ou mesmo surgir unicamente nos dias precedentes à aparição das Trombetas do céu e da Terra. 

Constatareis então que, não só vereis o vosso corpo de Eternidade mas também o ireis sentir, não só sereis 

capazes de estar nele mas também que a vossa consciência se torna independente de qualquer forma, 

mesmo desse corpo de Eternidade. Chamo apenas a vossa atenção pois isso pode aparecer, diria que 

espontaneamente, para um número muito limitado de vocês, em que, nesse momento, saindo do corpo 

durante a noite, não ireis ver o corpo de Eternidade, não ireis ver qualquer outro corpo mas apenas o 

ambiente que vos cerca. Não podereis vos ver. Sereis, nesse momento, o Absoluto na totalidade. 

 

As mudanças que ocorrerão durante essas noites desencadearão grandes modificações nas vossas vidas. 

Essas modificações não serão impulsionadas por alguma vontade mas apenas para estar em conformidade 

e em retidão para com o que vocês vivem na vossa eternidade. Não vos alarmeis com essas mudanças pois 

elas não serão decididas pela vossa vontade, mas unicamente  pela vossa eternidade. Compete a vocês, aí 

também, seguirem as linhas de menor resistência. Lembrai-vos que a Luz é simples e evidente, e quando 

uma mudança abrupta é induzida pela Luz, pela vossa Eternidade, então tudo se passa com fluidez e 

facilidade, em qualquer situação de apego que aí possa haver. 

 

Há então efetivamente mudanças interiores e exteriores que são conjuntas, mas nem sempre relacionadas. 

Num caso, a vossa transformação está ligada à ação da Luz, e daí esses eventos conjuntos que têm a ver 

com o Choque da Humanidade, mas em geral, as tribulações humanas antes do Choque da Humanidade, 

são apenas resistências à Luz. No vosso caso, se o viveis, ireis ver então que quaisquer que sejam as 

alterações no vosso país, na vossa cidade, nos vossos próximos, ficareis presentes, impassíveis, em Amor, 

sem questionamento. Uma força nova, se assim posso dizer, impulsionará em vocês a coragem da 

Eternidade para enfrentar e viver com serenidade as mudanças que a Luz desencadeia doravante. 

 

Não tendes nada a decidir. Lembrai-vos do que dizia Cristo no vosso Ocidente: “ Aquele que quiser salvar a 

sua vida a perderá. Aquele que aceitar perdê-la encontrará a vida eterna sem dificuldade." É isso que 

acontece a partir de agora. Não pode haver melhores provas acerca do vosso posicionamento , do que 

vocês são, do que os processos que vos indicámos, Teresa (*), Mestre Ram e eu. O marcador dessa 

Eternidade, quaisquer que sejam as modificações que viveis, apenas têm um único marcador que será 

visível todos os dias, em toda a vossa vida, em todas as vossas relações, quaisquer que sejam os 

acontecimentos desse mundo, e que é um estado de paz, um estado de felicidade, um estado imutável que 

nada pode vir alterar ou mudar. Aí, estareis efetivamente, e é a expressão que empreguei, assentados no 

vosso coração, colocados no vosso coração, pousados no vosso coração em companhia de Ki-Ris-Ti, de 

Cristo, da Luz Vibral autêntica. 

 

Essa possibilidade é oferecida pelos vários elementos presentes atualmente na Terra, e que têm a ver, 

como sabeis, com a Ascensão da Terra e com a vossa liberação. Então, alguns de vocês serão liberados 

dessa maneira, assim como outros de vocês foram liberados pela Onda de Vida quando ela nasceu. 

 

Lembrai-vos que isso não requer nenhum esforço. Se vos parece que isso implica um esforço, então isso 

não é da Verdade. Se vos parece hesitar ou ter de fazer uma escolha, isso não é da Verdade. A evidência da 

Luz intervirá no fluir da vossa vida, independentemente de qualquer desejo, independentemente de 

qualquer vontade. Então, nesse momento, terão a certeza absoluta de que viveram a Liberação da pessoa e 

que não há mais nenhum freio à vossa eternidade, e isso, antes mesmo do Apelo de Maria. 
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Contudo, eu lembro que ainda não chegou o momento de abandonar este plano – salvo se é o vosso caso a 

nível individual —, mas bem mais de estarem cada vez mais presentes, mesmo quando as circunstâncias 

das vossas vidas se tornam profundamente diferentes. Pois é nessas situações que se anunciam durante 

este mês, que vocês encontrarão a maior facilidade para entrar em vosso interior, para voltar a casa. 

 

De qualquer maneira, vocês verão facilmente que quando viverem, se o viveis, esse processo de 

desincorporação  dentro do corpo de Eternidade, ou mesmo da consciência pura, sem forma, que antecede 

ao desaparecimento da forma, ao estabelecimento no Absoluto que vocês são, sabê-lo-eis assim, pela 

vivência e não por convicção... mas por terdes vivido a Eternidade antes mesmo do Apelo de Maria e antes 

mesmo da estase. 

 

Isso permitirá, logo que tenham vivido essas experiências, de não as reviver. E aliás, vereis rapidamente 

que haverá, para aqueles que tenham vivido essa deslocalização da consciência e essa saída fora do corpo 

no corpo de Eternidade, que voltareis a sentir essas famosas correntes nos tornozelos e nos 

pulsos.  Lembro que uma ou algumas experiências durante a noite, são suficientes, não é preciso repetir, 

tanto mais que deveis ficar no interior desse corpo até ao momento adequado. É apenas uma 

oportunidade que foi aberta para a realização das Teofanias depois de nove semanas e meia. 

 

Muitos de vocês, aliás, viverão esse processo de saída fora do corpo sem mesmo perceber do que se trata, 

mas terão a reminiscência do que se passou durante a noite, não ao despertar, contrariamente ao que 

acontece com alguns sonhos, mas mais tarde, ao longo do dia, pode até mesmo ser apenas muitos dias 

depois, o que permitirá relacionar essas mudanças que acontecem talvez no vosso corpo, nos vossos 

pensamentos, nas vossas emoções, nos vossos relacionamentos, e de os associar justamente a essa 

recordação, da vossa saída do corpo na Eternidade da Luz. 

 

Se isso não acontece convosco, quer dizer se apesar de tudo, durante os primeiros exercícios ou durante as 

primeiras noites, vocês sentirem as correntes nos tornozelos e nos pulsos, isso quer dizer que para vocês 

ainda não é chegado o momento. Não há aí nenhuma punição nem atraso, apenas uma adequação total 

com a Inteligência da Luz. Lembrai-vos, não são vocês que decidem nada, a não ser respirar de certa 

maneira ou colocar as mãos em certos lugares. 

 

Espero ter sido bem claro nas minhas palavras. É permitido que responda às vossas questões, se estiverem 

relacionadas com o que acabo de dizer, quanto à técnica e à prática disso. 

 

Pergunta: as mãos devem ser colocadas diretamente sobre a pele ou através da roupa? 

 

Será que a roupa consegue deter a Luz? Não se trata aqui de magnetismo. 

 

 

Pergunta: haveis falado de três etapas. A primeira: Precisão, Profundidade, Al e Unidade; a segunda: OD 

e ER.  Qual é a terceira? 

 

De forma alguma. A primeira é as mãos colocadas sobre Precisão e Profundidade. A segunda é as mãos 

colocadas sobre Al e Unidade. A terceira é a mão esquerda colocada sobre OD e a mão direita sobre 

ER.  Portanto, Isso faz três. 
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Pergunta: é preciso esperar pelo fim das Teofanias ou podemos começar a partir de agora? 

 

Podeis começar quando quiserdes, mas isso será mais eficaz, se assim posso dizer, depois da última 

Teofania dirigida por Maria, e também da última Radiância. 

 

Se estais atentos, podereis ter observado que o que acontece durante as Teofanias de quinta-feira, não é 

exatamente o mesmo processo que acontece nas Radiâncias Arcangélicas que se seguem. As Radiâncias 

Arcangélicas permitiram liberar os últimos apegos através da perceção, em muitos de vocês, de uma 

energia ou de uma consciência partindo dos pés e subindo até à bacia. Aliás, muitos de vocês viveram, nas 

últimas semanas ou nos últimos meses, acontecimentos traumáticos do lado direito do corpo, 

especialmente sobre os membros inferiores direitos, ou sobre os ombros, principalmente o direito. Tratou-

se de um trabalho de preparação para o que se seguiu nas Radiâncias Arcangélicas. 

 

As Radiâncias Arcangélicas inverteram, de algum modo, o fluxo da alma coletiva que era para a matéria, e 

retornaram esse fluxo para o alto do corpo. Esse fluxo, que é à vez da energia e do vibral, não é de forma 

alguma a Onda de Vida, mesmo que siga os mesmos circuitos e os três componentes — o objetivo tendo 

sido de facto o retorno da alma coletiva da Terra para a Eternidade, o que foi levado a cabo pelas 

Teofanias. 

 

A Radiância Arcangélica permitiu assim fazer o refluxo da energia de apego a este mundo para um 

desapego da alma, e uma atração da alma para o Espírito. Este processo, que pode ter sido vivido 

individualmente quando da dissolução da alma, viveu agora um retorno acentuado da alma coletiva da 

humanidade, se assim posso dizer. Essa alma coletiva da humanidade, não é mais senão o que foi nomeado 

o inconsciente e o subconsciente. É também a este nível que ficava o que foi nomeado pelo Comandante, 

desde há muito tempo, o sistema de controle do mental humano.  

 

Esse movimento de consciência e de energia realizado pelas Radiâncias Arcangélicas, permitiu alimentar o 

coração, não tenhais dúvidas. O que vos proponho é então amplificar esse movimento, não mais em 

benefício do que se passa nas Radiâncias, mas de vocês o realizarem vocês mesmos, de forma evidente, 

simples e perfeita. 

 

Tendes mais perguntas? 

 

 

Pergunta: os irmãos e irmãs que não praticaram os protocolos até agora, poderão praticar os exercícios 

de Ram e o protocolo de Um Amigo? 

 

Eu diria mesmo que para os que são mais novos aqui, em relação à Luz, isso se produzirá mais facilmente. 

Se tendes a possibilidade de conhecer irmãos e irmãs presos em movimentos, em crenças, em 

espiritualidade ligada às religiões, é esse o momento de lhes propor isso, porque isso passa para além das 

palavras, isso passa para além do mental, isso passa para além da reflexão, e torna-se assim muito fácil. 

 

...Silêncio... 
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Muitos de vocês, aqui e noutros lugares, tiveram a oportunidade de praticar alguns protocolos desde há 

muito tempo, para a ativação dos novos corpos. Hoje, trata-se, se assim posso dizer, de uma ativação da 

vossa Eternidade dentro do efémero, participando do movimento de fusão dos Éteres tal como foi descrito 

pela nova Tri-Unidade, fazendo subir o coração à cabeça ao nível da pequena Coroa. O veículo ascensional 

está neste momento perfeitamente  funcional. 

 

É isso que permite a vocês viverem a experiência fora do corpo, de saída do corpo, não em corpo astral mas 

diretamente no corpo de Eternidade, sem precisarem para isso de ficar ao Sol tal como nós precisávamos 

fazer há muitos anos. 

 

 

Pergunta: é preferível usar água fria ou quente para a lavagem desde os cotovelos às mãos? 

 

É apenas água corrente, qualquer que seja, o importante é drenar. Lembro que vocês agem neste mundo 

essencialmente com as mãos. Ora, agindo nesse mundo com as mãos, ativais decerto a energia vital. É 

então preciso passar por água essa energia vital para dar lugar às partículas adamantinas em maior 

quantidade. A água pode ser tépida, mais que quente ou que fria. 

 

...Silêncio... 

 

Não há mais perguntas. 

 

Então, bem-amados, filhos da lei do Um como gostam de dizer os Arcanjos, do meu coração no vosso 

coração, que a Paz eterna fique convosco, agora e para sempre. 

 

Eu sou Um Amigo, Vos dou a minha Paz. 

 

No silêncio e na Luz da Verdade, eu vos saúdo. 

 

...Silêncio ... 

 

Adeus. 

 

(*) a canalização de Teresa que seguirá 

  

 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês: Maria Beatriz Pires 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/un-ami-juin/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/un-ami-juin/
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URIEL - Junho 2017 

 

Eu sou Uriel, anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. Bem-amados filhos da lei do UM, comunguemos 

juntos, durante alguns instantes, no silêncio do coração e da Eternidade. 

 

...Silêncio... 

 

Hoje venho a ti, no silêncio da tua eternidade, para te ajudar a descobrires-te, para te mostrar o que és, a 

fim de que o sejas, e isto, para sempre. Escuta-me, então, e ouve-me no silêncio do teu coração. Eu venho 

depor a glória do Um, aí onde te encontras desde toda a Eternidade e onde nunca apareceste ou 

desapareceste, lá onde está a tua verdade. Acolhe-me como eu te acolhi nas moradas da Eternidade. 

 

Repousa no teu âmago, repousa nas profundezas daquilo que és, lá onde nenhum fim existe, lá onde não 

há qualquer início e onde tudo não é mais do que  Alegria, felicidade e êxtase. Neste instante, onde quer 

que estejas, convido-te a seres tu próprio para lá de toda a aparência, de toda a carne, de toda a forma. 

 

Eu venho cantar o canto da tua ressurreição, aquele que acompanha o sacrifício desse efémero que tanto 

te fez esperar e que, ao mesmo tempo, tanto te ludibriou quanto à finalidade do que vives neste mundo. 

Abre-te, abre de par em par aquilo que és e deixa ser o que não precisa de aparecer e deixa ser o que 

nunca pode desaparecer. 

 

Então, no templo do Único, no templo de cada Um, deponho o canto da Alegria, o canto da Ressurreição, 

assim como o anúncio da tua libertação. Olha, pois, para onde me encontro,  onde estás comigo, onde és o 

Único, onde só o amor está presente, o Amor que é tudo, em qualquer mundo como em qualquer vida, 

mesmo aqui, no ponto em que os teus pés estão ainda assentes, nesta dimensão. 

 

Venho, pois, entoar o canto da Ressurreição que precede de perto o anúncio da tua libertação, feito pelo 

céu e pela Terra. Cumpriram-se os tempos e é chegado o tempo de pôr fim ao tempo, de pôr fim à ilusão e 

ao seu desenvolvimento. 

 

Tu, que não conheces nenhum tempo, nenhum espaço, já que és, ao mesmo tempo, todo o tempo e todo o 

espaço, seja qual for a morada em que residas, reconhece-te neste canto de Amor e Ressurreição, 

reconhece-te na verdade da tua libertação. E canta, canta o canto do Silêncio e dança a dança da 

imobilidade que te permite estar tanto aqui como ali e em toda a parte ao mesmo tempo, sem que te fixes 

em lado algum, estando presente em cada consciência, em cada mundo como em cada dimensão, 

transcendendo então o princípio da forma, alcançando a essência daquilo que és. Então, posso dizer-te, a 

ti, amigo e amado, alcança o lugar onde tudo é pura beleza, onde tudo canta a glória da Vida, a glória da 

Verdade e a glória da Eternidade. 

 

Acolhe-te como eu te acolho em mim, acolhamo-nos todos onde quer que estejamos, seja qual for a 

dimensão donde vimos, porque somos a mesma essência, a mesma dança e a mesma vida. Entre nós não 

existem quaisquer barreiras, entre nós não existe nenhum limite porque tudo é infinito, tudo é vasto, para 

lá de qualquer percepção de distância. Tudo é aqui, onde tu estás e onde eu estou. Neste espaço não há 

lugar para a mínima diferença, não há espaço para a diferença no seio desta vastidão, não há espaço para o 

sofrimento. Onde está a Essência está a Verdade que és, para além de toda a aparência, para além de todo 

o sofrimento. 
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Reconhece-te. É chegado o tempo de responder ao apelo, é chegado o  tempo de reencontrar 

a  eternidade, é chegado o tempo de não mais voltar ao que deixaste para trás, porque nenhum passado te 

pode refrear, porque condição alguma te pode limitar, a partir do instante em que aceites ver o que é 

verdadeiro. Não tens necessidade nem do cérebro nem dos sentidos; apenas precisas de ficar onde estás, 

com toda a transparência, com toda a evidência. 

 

Acolho-te no mais profundo do meu coração, como me acolheste no mais profundo do teu. Assim nos 

reunimos no coração do Único, assim nos reunimos para a Eternidade, para a glória da Vida e para a glória 

da beleza. Assim é o canto do Amor, assim é a Verdade. Ela não padece de qualquer incompletude, não 

padece de nenhuma diferença; todavia, há tantas formas nos vastos mundos, nos vastos universos e 

multiversos que te é dado encontrar, pondo fim ao sofrimento e à ilusão, pondo fim às falsas aparências e à 

ilusão! 

 

Alegra-te, pois, com a alegria da criança que não se coloca questões sobre o amanhã e que nunca olha para 

trás, imersa no instante, imersa na eternidade. Estás aí e eu aí estou. Somos Um, unidos e juntos. Não há 

distância, não há diferença, apenas há a evidência da nossa dança Uma, apenas a evidência do silêncio. 

Vem a mim para que eu vá a ti, para que te aclame à tua passagem, para que eu seja o farol das tuas noites 

ilusórias, dando-te a viver a Verdade do dia infinito e não terminado e que nunca terminará, lá onde a 

aurora não tem de se levantar e onde a noite não tem de aparecer, onde o ciclo dos planetas não interfere 

com a tua liberdade e não te vem limitar a qualquer experiência que seja, oferecendo-te, porém, na mesma 

dança e na mesma ronda, a plenitude daquilo que és. 

 

Então tu,  amigo e amado, regressa, regressa àquilo que és. Nós todos te esperamos. A Criação inteira 

entoa contigo o canto da redenção, os anjos reclinam-se em cada dia e em cada instante à tua cabeceira, à 

cabeceira do teu coração que não conhece ninguém, que só reconhece o Amor, que mais não vive do que o 

Amor e que é Amor. 

 

Ouve, ouve o que é, ouve o que vive, ouve o que pede a tua eternidade ao teu efémero, e não mais tomes 

em conta solicitações deste mundo. Regressa, permanece onde tudo é fácil, onde tudo é leveza. Afasta-te 

do que é denso e pesado. Transforma-o com  o teu brilho e a tua  Luz, com a tua verdade e o teu canto. 

Deixa-te ascender às moradas da Eternidade. Nada pode resistir a esta Ascensão e a esta Liberdade. Nada 

se pode opor ao real e ao verdadeiro. 

 

Escuta, escuta o que te diz o coração neste instante. Escuta o que eu canto em ti e que nada mais é do que 

o canto da libertação, o canto da tua eternidade. O Verbo anima o que durante muito tempo esteve oculto 

e parecia ter de ser procurado à tua volta, no seio deste mundo; e, todavia, tu viveste-o, tu não encontraste 

nenhuma saída naquilo que tens a viver neste mundo, apesar de tanto teres procurado. 

 

Hoje, digo-te, a hora é de redenção. Nada mais há a procurar, nada mais há a esperar, apenas há a 

celebração da Alegria, a celebração do Amor, a celebração da Eternidade. Não te voltes para lado nenhum 

que não seja o teu íntimo. Nem passado nem futuro, todos os tempos estão inscritos neste instante, onde 

se resolve a equação, onde se resolve o improvável que se torna certeza e evidência. Convido-te para esta 

dança, onde quer que estejas neste planeta. Não há obstáculos, não há fronteiras a não ser na tua cabeça. 

Não há distância  entre os universos e os multiversos, não há divisórias na Liberdade. Apenas há o que tu 

és, o que tens vontade de criar e o que tens vontade de des-criar na liberdade total daquilo que és. 
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Não hesites, pois, entrega-te, permite-te ser para que nunca mais corram do teu rosto lágrimas de medo ou 

dor. O teu rosto de glória não conhece essa humidade. Só conhece o calor do coração e o Fogo do coração 

de quando a Vida dança em plena liberdade sem que nenhum elemento a comprima, de onde quer que ele 

seja ou venha. Convido-te para a Alegria, para o banquete e o festim da Alegria, onde não pode existir a 

mínima incompletude, onde não pode existir a mínima questão porque, em ti próprio, tu és a resposta tal 

como és o Caminho, a Verdade e a Vida. 

 

Convido-te a ser para lá de toda a aparência. Convido-te a ser para lá de todas as palavras, de todos os 

discursos, de todas as ideias, de todas as esperanças porque, mesmo nas tuas mais loucas esperanças, 

nunca pudeste duvidar de que a Verdade é bem maior do que o maior dos teus anseios. 

 

Então, não voltes a desesperar, porque tudo está cumprido. Chegou o tempo de sair do sofrimento, o 

tempo de sair das falsas aparências; chegou o tempo de não ficar limitado por nenhuma forma ou 

identidade porque, tal como o vives ou viverás, tu és a própria identidade, venha ela donde vier e de onde 

quer que ela seja. O mundo está em ti e é o que tu és. Não falo, claro, deste mundo, mas do mundo da 

Verdade, do mundo da beleza e do mundo da Eternidade no qual todas as formas são  possíveis e onde 

nenhuma sombra pode ser projectada, onde nenhuma sombra pode aparecer porque tudo aí é Luz, tudo aí 

é abundância, tudo aí é perfeição. 

 

Onde quer que esteja a  tua morada, naquilo que há a viver para lá deste mundo, que saibas  que a  tua 

morada é a morada de todos, que não há propriedade, que não há pertença. Nada mais há do que 

ressonâncias que vêm das tuas linhagens, da tua origem; mas estas  harmonizam-se e unificam-se no 

íntimo da fusão dos Éteres, no íntimo do Único. 

 

Tu, Filho Ardente do Sol, escuta, escuta o canto do planeta que se ergue aqui e ali para se elevar até ao céu 

e encontrar-se com o que vem e o que é. Pousa e repousa, antes de tudo. Não sofras mais, não te 

interrogues, permanece simplesmente presente, simplesmente aí, no teu verdadeiro lugar que é todo o 

lugar. Não te deixes limitar por nada que venha deste mundo onde ainda te encontras, porque em breve 

repousarás além deste mundo, onde tudo é Verdade. De que tens de te ocupar? Que tens tu a procurar no 

seio dessa Verdade que não tenha sido já revelado e adquirido? Basta, simplesmente, que voltes o teu 

olhar para o que sempre foi e sempre será. 

 

Assim, neste instante, invoco para ti o Paracleto, chamo o Espírito da Verdade, convoco o teu Espírito a ser 

o que eu sou para que seja o que tu és. Não coloques distância, não voltes a colocar diferença, não voltes a 

nomear, porque não precisas de ouvir o teu nome, apenas precisas de te reconhecer, para além de 

qualquer ideia, de qualquer forma ou questão. 

 

Neste instante, onde quer que estejas, convido-te a deixar partir  o que partiu e o que não 

pode permanecer no seio da Eternidade. Convido-te a ser grato pela Vida, a ser grato pelo Amor, que é o 

que tu és. Por isso, dá graças a ti mesmo, perdoa o que pensas que tens de perdoar a ti mesmo ou a 

qualquer um neste mundo. Concede o teu perdão e concede a paz a tudo com o que o teu olhar se cruza, a 

tudo o que pisam os teus pés. Não estabeleças diferença entre as formas, entre os reinos, aqui mesmo, 

neste mundo. 
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Tu, amigo, tu amado, vê, vê, então, o que não exige olhos, o que não exige sentidos o que apenas é 

Evidência. Alimenta-te para que nunca mais tenhas fome. Desaltera-te para que nunca mais tenhas sede, 

para que não tenhas qualquer necessidade, porque tudo está já saciado, antes mesmo que o exprimas, nas 

moradas da Liberdade. Como queres tu, que vives isto, que o entre-avistas ou instalas, permanecer ainda 

no seio da ilusão? Fica, apesar disso, neste mundo até ao fim da ilusão, mas a ilusão, para ti, chegou ao fim, 

desde o instante em que o teu coração ressoou em Teofania, desde o instante em que o teu coração se 

elevou até à Verdade. 

 

Vê, em breve terás a possibilidade de ver dum outro ponto de vista o que é o mundo, o que é a pessoa, pois 

nada deve ficar escondido, a fim de que te instales na Eternidade de coração leve, sem remorsos nem 

lamentos, sem ligações e, sobretudo, em Liberdade. Pára, pára de procurar, pára de percorrer os caminhos 

inúteis do conhecimento, uma vez que tudo está já depositado em ti e permaneceu intacto desde o começo 

deste mundo, desde o começo desta ilusão. 

 

Lembra-te: nada tens a fazer, nada tens a possuir, nada tens a conhecer que não esteja já presente em ti. 

Basta, simplesmente, que olhes para as tuas profundezas, basta, simplesmente, ser justo e verdadeiro, não 

quanto ao que crês mas quanto à qualidade e à quantidade do Amor que emana de ti naturalmente… 

Assim, tu irradias esplendor e beleza, sem qualquer desejo ou vontade, porque tal é tua natureza e a tua 

essência. Convido-te a abandonar todos os fenómenos para que entres no noumenon, para que entres na 

tua eternidade, sem regresso possível e sem que o teu olhar se volte para trás sobre o que está morto ou é 

falso. 

 

Convido-te para a maior das levezas. Convido-te a que não te deixes enganar pelos que te aprisionam 

nas  circunstâncias e hábitos deste mundo, convido-te a ficar de pé, a ser humilde, a ser pequeno, para que 

te tornes a imensidade, para que te tornes a totalidade da Verdade. 

 

Então, porque esperas, porque esperas para ser a Verdade ? Porque esperas para não depender do que 

quer que seja que venha dos teus pensamentos, do que quer que seja que venha duma qualquer história, 

do que quer que venha dos teus hábitos ? Convido-te a essa  leveza que a nenhuma outra se assemelha, 

que nunca pode ser comparada, que nunca se pode encontrar em qualquer prazer ou êxito no seio deste 

mundo. No lugar donde vens e no lugar onde estás, em profundidade e em verdade, nada há a conquistar, 

nada aí pode  faltar, nada pode existir que não seja Vida, nada pode aí haver que não seja Verdade. 

 

Deponho, pois, em ti tudo o que em ti já está, iluminado, talvez, com acuidade e intensidade. 

 

Tu, meu amigo, meu amado, aquele para quem chegou a hora do despertar do Juramento, aquele para 

quem chegou a hora da ressurreição, não pode ignorar o que é a Verdade. Só a ti cabe afastares-te daquilo 

que apenas está destinado a passar, a fim de que tu próprio não venhas a passar pelo crivo do sofrimento, 

pelo crivo do aprisionamento. Nunca mais tal coisa te será imposta. Nunca mais voltarás a fazer o que 

fizeste, porque, finalmente, encontraste a Liberdade e descobres agora que tudo sempre foi perfeito, para 

lá dos jogos, para lá dos  sofrimentos deste mundo. Vai ao teu encontro, acalma-te, fica quieto. Eu estou 

aqui e olho por ti. 

 

Deixa-me ficar aqui, apenas aqui, no teu coração e no teu seio. Deixa-me cantar contigo o canto da 

redenção. 
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A ti, que estavas já presente antes de qualquer forma em qualquer dimensão, a ti, que sempre estiveste 

vivo, me dirijo. Estás vivo, re-nasceste. Sente, sente esta alegria e uma vida nova que se eleva em ti, que 

não pode ser comparada a nenhuma verdade deste mundo passageiro, vivendo e compreendendo assim 

que aí reside a única Verdade. Não te deixes enganar pelas deliquescências deste mundo. Volta para ti, 

definitivamente, o teu olhar, deixando que a iluminação deste mundo te apareça como aquilo que é : ouros 

e lantejoulas de imitação que só podem seduzir,  sem nunca convencer, quaisquer que sejam as aparências. 

 

Nesse corpo está o templo da Eternidade. Nesse corpo em que agora te encontras, a tua consciência sabe 

já que ela ocupa todos os lugares e que não pode ficar imóvel em lugar algum, não pode ficar limitada a 

uma dada dimensão. 

 

Escuta, escuta e ouve o que te digo. Escuta e ouve-o directamente no coração. Então, o teu coração se 

expandirá ao infinito da nossa Presença Uma, para seu alívio e perfeição, pois que sempre assim foi, pois 

que sempre assim é na Eternidade. É isto o que és, o que foste e o que  serás, por mais sofrimentos que 

tenhas experimentado neste mundo. Convido-te ao Amor que não depende de nenhuma forma, de 

nenhum laço. Convido-te ao Amor que se encontra em ti e que é o teu próprio eu. Convido-te a ser, para 

além das aparências, para além das condições. Convido-te a ser para lá de de todas as histórias. Convido-te 

a ser, para lá de todos os guiões. Convido-te a ser para lá de todos os bens. Convido-te, sim, a ser a Verdade 

que és. 

 

Não escutes o que a tua cabeça te pode ainda dizer, por momentos, e segue o coração no que ele te 

propõe e te demonstra, no que ele te mostra, no que ele te oferece em cada sopro. Não te deixes ludibriar 

por nada que pertença a este mundo. Vive a tua vida do mais fundo que possas e vê como tudo o que és no 

seio deste mundo consegue transformar-se sem intenção nem esforço, sem dificuldade, com clareza, a 

partir do momento em que ficas quieto  e firme onde sempre estiveste. 

 

Convido-te à união para sempre, convido-te a que não mais aqui compareças, a que permaneças 

firmemente centrado em ti próprio aqui mesmo, mas sem ver, simplesmente,  diferença entre cada Um. 

Vê, vê no teu coração que cada um aí está presente. Vive-o, capta-o e sente-o  a mostrar-te que o outro é 

tão importante como tu, mesmo na difamação, mesmo na oposição. Tudo não passa dum jogo, tudo não 

vai além dum sofrimento passageiro, tudo isto não é mais do que o jogo da consciência aprisionada. 

 

Hoje descobres que não pode haver a mínima limitação à liberdade de ser, à liberdade do teu coração. Isto 

é o oposto do que viveste neste mundo, é o oposto do que pudeste experimentar. Cumpriram-se os 

tempos, são chegados os tempos, o tempo foi abolido. 

 

Tens a capacidade de o viver em ti, sem demora e sem espera. Então porque esperas para atingir a 

totalidade ? Mas porque esperas ? Sorri comigo. Que o teu olhar brilhe com a Luz do coração. Que as tuas 

mãos levem o coração em cada gesto, que as tuas palavras levem consigo o Verbo em cada expressão. Que 

o teu corpo seja o templo que irradia a Luz transmutada e regenerada, dando-te  acesso ao teu outro 

corpo, o que nunca te abandonará e te permitirá experimentar cada um em cada dimensão, cada um em 

cada mundo. 

 

Deixa o teu coração exultar, não reprimas o que és. Não te deixes enganar pelas derradeiras sereias do 

mental, pelas derradeiras reivindicações da tua pessoa. Nada mais há a procurar pois nada há a encontrar 

fora de ti. No exterior apenas existe a aparência, o pechisbeque, os ouros e dourados que talvez te tenham 
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seduzido e que nada são em à vista do ouro do teu coração, do ouro do teu Amor. É chegado o tempo de 

entrares em ti, de regressares a casa, é chegado o tempo d'Aquele que vem, d'Aquela que te chama, é 

chegado tempo de te encontrares na tua inteireza, na tua totalidade. 

 

Assim, meu amigo, meu amado, acolhe-me outra vez e sempre cada vez mais, nada feches, deixa-te 

trespassar pela transparência e Evidência , deixa-te levar pelo coração, deixa-te viver pela vida do Eterno. 

Onde te encontras, no Coração do Coração, não há nenhum contrato, nenhum limite, nenhum 

compromisso que não seja ser verdadeiro, faças o que faças, vivas o que vivas. Quer repouses a montante 

da Fonte, quer te tornes a Fonte, por mais formas que assumas, qualquer que seja  a dimensão em que te 

encontres, tudo é Único, tudo é Um, contrariamente ao teu mundo, que não é o teu e que te aprisionou. 

 

Amigo e amado, deixa-te pois devorar pelo Fogo da paixão de Amor, deixa-te devorar pela Alegria eterna, 

deixa que se consuma o que deve desaparecer. Deixa-te ser. 

 

Assim, amigo, amado, vive, vive aquilo que o teu coração é, sem limites, sem freios. Ousa, ousa enfim 

aparecer na tua nudez, despojado de todo o adquirido, despojado de todos os haveres, na nudez da 

infância, na nudez da virgindade que não conhece mancha e que não tem a mínima ideia do que seja 

contrário à Verdade. 

 

Convido-te também a chamar por mim, a dizer o meu nome, a acolher-me a cada dia, eu que trago a 

mensagem da tua ressurreição e venho ver o que se desenrola em ti a cada minuto, a cada sopro deste 

tempo que chega ao fim. 

 

Aquieta-te ainda mais profundamente, depõe os fardos deste mundo. Aí onde estás e lá para onde te 

diriges, não há qualquer hipótese de fardo, de peso ou bagagem, uma vez que tudo está em ti. Não há nada 

a pensar, nada a preparar, apenas há que ser para além de toda a aparência e desejo. 

   

Aí, no teu coração, nasce então o Verbo de Vida que  sopra em silêncio  à face deste mundo a Verdade 

inefável. Ninguém se lhe pode opor, ninguém lhe pode escapar. 

 

Tu, amigo e amado desde toda a Eternidade, tu, amigo e amado de cada instante, de cada presente, 

sorri  com o sorriso do justo, sorri na alegria do teu coração, sorri ao que se afasta, sem pena e sem 

remorso. Torna-te leve, porque o Amor é leve. Mostra-te sorridente, porque a Luz é sorriso. Deixa-me viver 

contigo o coração a coração no Coração do Coração. Deixa-me tomar o teu lugar, da mesma forma que eu 

te cedo o meu lugar pois entre o meu  lugar  e o teu não há distância, não há a mínima diferença ; se bem 

que cada um tenha o seu lugar. Isso não podes compreender, não podes captar, só podes verificar, só 

podes fazê-lo, porque isso está feito desde toda a Eternidade. 

 

Eleva-te, então acima de toda a aparência. Eleva-te, então, para além de toda a forma. Permanece aqui; 

isso vive-se, porém, porque no coração não precisas das tuas referências neste mundo, porque não existe 

nem alto nem baixo, nem dentro nem fora, nem exterior nem interior. O tempo não se esgota, o tempo 

não se desenrola, o tempo não avança, dado que  o tempo é desconhecido, o espaço é desconhecido, a 

partir do momento em que aceitas esse facto. 
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No teu coração reside o todo, a partir do instante em que a tua pessoa nada é. Deixa-te ser, larga toda a 

posse, deixa atrás de ti todo o conhecimento que mais não faz do que sobrecarregar-te e fazer-te abrandar 

o passo. 

 

...Silêncio... 

 

No silêncio deste instante, convido-te a ser verídico, tu que és verdadeiro. Tu que aí estás na Eternidade, tu 

que estás aqui comigo. Assim te coroo com o canto da Graça. Assim te coroo com a coroa da glória. 

 

Tu, amigo e amado, sente a doçura e o poder da Verdade, sente a intensidade deste Amor sem fim que não 

se pode prender nem limitar. Vem comigo, reconduzo-te a ti próprio. Uma  nova vida te reanima a partir 

deste instante. Aceita-o,  porque isso te pertence, é o que tu és. Deixa que a ardência do teu coração se 

comunique a cada um dos que te rodeiam. Tu és essa felicidade, todo o resto nada representa para além de 

ilusões e sofrimentos que se fazem esperar. 

 

Tu, nada tens a esperar. Tudo é já perfeito naquilo que és, para lá de toda a posse e aparência. Escuta-me, 

então. O que te vou agora dizer, o que vou dizer ao teu coração não necessita de palavras, não necessita de 

frases, isso apenas é, simplesmente, neste instante. 

 

...Silêncio... 

 

Meu amigo, meu amado... meu amigo, meu amado, ouve o que te digo no teu íntimo, na tua presença. 

 

...Silêncio... 

 

No teu coração desce, então, o Espírito de Santidade, o Coro dos Anjos, ao longe, neste silêncio. O teu 

coração eleva-se às moradas da Eternidade, às moradas do Éter verdadeiro. 

 

A que podes estar tu ainda preso senão à tua liberdade ? A que podes estar tu acorrentado a não ser às 

tuas ilusões, àquilo que mais não faz do que passar ? 

 

Meu amigo, meu amado, sorri. Eu estou contigo, Aqui e Agora. Abre as tuas mãos e recebe o que te é 

devido. 

 

...Silêncio... 

 

De que podes ter necessidade para além disto ? Que podes tu procurar, já que te encontraste ? Estás onde 

tudo é completo, onde tudo é perfeito, onde tudo é verdadeiro. Precisas de mais ? Coloca-te esta única 

questão : o que é que falta neste Amor ? 

 

...Silêncio... 

 

Meu amigo, meu amado, tu que és o amigo e o amado. O Espírito de Verdade preenche-te em contínuo. O 

Espírito de Verdade é o júbilo do teu coração. 

 

...Silêncio... 
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Olha, filho do Único, é tempo que me cale agora, para que o meu coração fale no teu coração, aí onde tudo 

é um sinal, onde tudo é Evidência. O resto não tem importância. 

 

Abençoo-te por três vezes, em nome de Cristo, em nome de Maria e em nome de Mikael. 

 

Eu sou Uriel, anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, e, no teu coração, eu sou quem tu és. 

 

Bendito sejas e vai em Paz, na Liberdade, 

 

Adeus, até sempre. Fico no teu coração. 

 

 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês: Maria Teresa Santos 

Fonte: https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/uriel-juin-2017/  

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/uriel-juin-2017/
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IRMÃO K - JUNHO 2017 

 

Eu sou o Irmão K. Irmãs e irmãos em humanidade, recolhamo-nos juntos, se for vosso desejo, e acolhamo-

nos uns aos outros. Eu honro e saúdo a vossa Presença. 

 

… Silêncio… 

 

Tal como grande número de intervenientes vo-lo disseram, sois chegados, decididamente, ao período de 

resolução da equação deste mundo, se assim posso dizer. Permiti-me antes de mais, neste período de 

revelação, fazer saber àqueles que não me tiverem identificado, que bem posso ter estado entre vós no 

decurso da minha última encarnação. Fui, com efeito, Jiddu Krishnamurti. Muito antes, fui aquele a quem 

chamaram Jesus. 

 

Assim, como sabeis, talvez, caso seja do vosso conhecimento a minha história ao longo da última vida, eu 

fui reconhecido, se posso dizer, por alguns seres que viram, para lá das aparências, quem eu era. Como 

também possivelmente sabereis, depressa renunciei a fazer parte de determinada organização, que não 

interessa aqui. Tendo tido a sorte de viver um luto terrível enquanto jovem, os véus – não os da memória, 

mas os que me mascaravam a Verdade – foram suprimidos nessa ocasião. Bem que eu sempre recusei esta 

herança, na minha última encarnação, não tanto porque a não conhecesse, mas antes para não falsear, 

diria, essa espécie de veneração e adoração particularmente perturbadora, tendo em conta aquilo que eu 

via. 

 

Assim, possivelmente, se vos foi dada a ocasião de me ouvir ou ler enquanto estava encarnado, sempre 

tentei sair de todos os condicionamentos e de todas as experiências possíveis. Claro que aquilo que eu fiz 

era já uma preparação para o que agora ocorre e se desenrola na terra desde que de lá parti. Bom, o que 

eu tenho a dizer-vos será um pouco longo; por outro lado, foi-me pedido que respondesse às vossas 

perguntas precisamente sobre esta realidade histórica que tão deformada foi, justamente por aqueles que 

se puseram a criar organizações após a minha vinda. 

 

Para já, assim como vos foi anunciado por diversas vezes, há exactamente três meses a esta parte, foi-vos 

dado viver, compreender, aceitar ou recusar que a Terra vive exactamente o que foi enunciado e anunciado 

desde tempos imemoriais. Como se sabe, tudo foi feito nesta terra para vos fazer esquecer, não apenas o 

que sois mas também os pedaços de história que podiam dar um fio condutor e trazer-vos de volta à 

Verdade. Venho, pois, para aqueles de entre vós para quem isso é necessário hoje, restabelecer a verdade 

desta encarnação que fui. 

 

O que vos será dado viver, efectivamente, foi ilustrado pela minha morte e ressurreição, ou seja, a 

crucificação. Quer dizer: agarrar, viver a vaidade deste mundo e acreditar ou esperar que os Reinos 

Celestes tivessem lugar nas condições de aprisionamento da Terra. Evidentemente que isso é impossível 

porque o mundo é interior e aquilo que é observado na tela da vossa vida não passa, definitivamente, da 

interacção dos mundos pessoais e individuais, não sob a dependência do ego mas da presença do Espírito, 

e também da alma, até ao presente. 

 

Acontece que, de maneira progressiva, o esquecimento apareceu e foi substituído por uma organização na 

qual, felizmente, alguns irmãos me imitaram de tal modo que se tornaram o meu próprio eu, não tanto 

enquanto Jesus mas enquanto Cristo. Foi aqueles a quem, no Ocidente, chamaram santos, os quais, 
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embora estando no seio de certas organizações, nelas conseguiram encontrar, apesar de tudo, a Verdade. 

Claro que a sua mensagem foi também relativamente modificada de forma a não permitir a identificação 

de cada um de vós com Cristo. Foi aí que apareceu a noção dum salvador exterior a vós, dum salvador, nem 

mais, que havia de vir no fim dos tempos para vos salvar. 

 

É por demais sabido que não é nada disso, e que a salvação só depende de vós próprios, se é que se pode 

acreditar ainda que haja alguma coisa a salvar. O que há para salvar não pode estar perdido, sempre aí 

esteve, é o Espírito de Verdade que simplesmente estava oculto, abafado pela história que foi alterada 

através do aprisionamento do mundo. E, apesar da inseminação da Terra pela Matriz Crística, quando da 

minha morte na cruz e da minha ressurreição, foi extremamente fácil iludir os pesquisadores através de 

enredos improváveis e histórias exteriores que nada têm a ver com a verdade do que eu pudesse ter dito. 

 

Que isso venha nos Evangelhos conhecidos ou nos Evangelhos apócrifos, é evidente que existem 

numerosas descrições perfeitamente reais daquilo que foi vivido naquela época mas que, não obstante, se 

apresentam mistificadas quanto à sua finalidade. Tende presente que as forças que se opõem à Luz nada 

podem criar, apenas podem tirar proveito próprio de toda e qualquer manifestação que se produza no seio 

deste mundo, da Luz ou da Verdade, a fim de provocar uma distorção de percepção, aquilo a que se dá o 

nome de dissonância cognitiva, para vos vedar o reencontro. Assim vão hoje as coisas no vosso mundo 

moderno, já não quanto a religiões mas àquilo a que se chama «distracções». Já tive ocasião de evocar, há 

muitos anos, em que consiste a imagem representada nas vossas telas, que, na realidade, como eu disse, 

faz efeito de ecrã à Verdade. 

 

As forças actualmente presentes na terra revelam-se na totalidade, ninguém poderá esconder quem 

realmente é, ninguém poderá subtrair-se à Verdade, confirmo-o novamente hoje. Cabe-vos, pois, no vosso 

interior e não analisando os factos exteriores, encontrar essa falsidade. Aqueles de entre vós que viveram 

quer os processos vibratórios que acompanhámos ou, mais recentemente, o que se produz com as novas 

Radiâncias Arcangélicas ou com as Teofanias, foram levados a viver no interior esta verdade do coração, 

mesmo que não seja ainda possível, para alguns, acompanhar o processo com palavras ou explicações. 

 

Ao viver a verdade do coração, constata-se que, quaisquer que sejam as histórias entretecidas na aparência 

deste mundo, nenhuma delas vos permite encontrar o coração. Seguindo Buda, seguindo Cristo, seguindo 

qualquer um, não sois vós próprios. Tornar-se Cristo não é seguir Cristo, é desaparecer realmente para 

deixar um espaço total ao que se sacrificou por vós, para vos dar o Caminho, a Verdade e a Vida. Quando 

eu afirmava que era o Caminho, a Verdade e a Vida, nunca me passou pela cabeça criar o culto da minha 

pessoa, da minha história, que ainda para mais me representasse em sofrimento na cruz, em vez de me 

representar como Cristo glorioso. 

 

Todas essas imagens se impregnaram em vós, com vontade ou sem ela, há milénios, há 2 000 anos. Elas 

conduziram-vos a erros de posicionamento, a entendimentos falseados que nunca vos permitiram, nem vos 

permitirão, encontrar a Verdade essencial que é o que ocorre no vosso íntimo e, de modo nenhum, num 

qualquer livro de história, em livro nenhum que conte e narre acontecimentos que se produziram há muito, 

muito tempo. 

 

Só o Apocalipse dito “de S. João” foi redigido segundo o que eu ditei e está correcto, sob todos os pontos 

de vista, quer ao nível dos acontecimentos que viveis actualmente, quer ao nível do aspecto puramente 
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vibral, oferecendo-vos, como foi explicado quando da revelação das primeiras Chaves Metratónicas, a 

possibilidade de encontrar, se assim posso dizer, o fio condutor da vossa eternidade. 

 

Hoje as coisas são diferentes, uma vez que nada deve ficar oculto, porque o Espírito de Verdade está 

presente. Eu levei muitos de vós, apesar das incompreensões, durante a minha última encarnação, a 

questionarem-se, eventualmente, de forma mais intensa. É certamente sabido que os meus auditores 

ficavam cativados, mesmo não captando cabalmente o sentido das minhas palavras. Claro que as condições 

são profundamente diferentes nos nossos dias e os meus discursos da época enquanto Krishnamurti 

prepararam o terreno, tal como o fizeram os Anciãos, de forma geral, assim como as Estrelas prepararam o 

terreno para a vossa ressurreição. 

 

Vai sendo tempo de revelar agora as usurpações que ocorreram; não têm conta. Elas ainda hoje se mantêm 

em certos ensinamentos espirituais em que me é dado um nome que nada tem a ver com a verdade. 

Lembremo-nos de que, para as forças que se opõem à Luz, o nome é o que vai imprimir-se em vós. Se esse 

nome está associado a certas histórias, essas histórias, aceitas ou não, ficam impressas, não forçosamente 

em vós mas no funcionamento colectivo da humanidade e vêm, cada vez mais, confinar o ser na ignorância 

e na incapacidade se voltar para ele próprio. Isso acontece com a indústria do espectáculo, acontece com o 

que vos é dado ver em qualquer imagem. Nenhuma imagem, nenhuma intelectualização, nenhuma 

compreensão pode substituir a Verdade. 

 

A Verdade é uma terra sem caminhos, dizia eu, nada mais há a percorrer do que os seus territórios 

interiores. Tudo o que é captado no exterior, tudo o que é compreendido no exterior, em definitivo e em 

verdade, não passa de obstáculos postos no vosso caminho, desvios que vos impedem de ver o que sois. 

Tudo isso acabou. É sabido: a Luz adamantina, desde o momento de libertação da Terra, tem-se propagado 

de forma extensiva em todos os patamares da dita terra. Ultrapassámos um nível a 8 de Março, um outro 

será ultrapassado amanhã, ou seja, a 7 de Junho, precisamente, o que nos vai permitir descobrir um certo 

número de elementos com base no início da dissolução da organização societária humana no que toca aos 

seus aspectos falseados, suas mentiras e dissimulações. 

 

A única forma de fazer face a esta situação, como sabido, é voltar-se cada um para o seu interior, na sua 

intimidade, sem desvios, mesmo que atraídos ou perturbados pelo que se vai desenrolar. O salvo-conduto 

é o vosso coração; sempre o foi e assim permanecerá nestes tempos particulares, com uma acuidade bem 

mais evidente do que era o caso, mesmo para aqueles de entre vós que viveram os processos vibratórios da 

descida do supra-mental. 

 

O bem-amado João, como se sabe, era aquele que é conhecido por Sri Aurobindo, e que ainda hoje assim 

se chama; era este o meu escriba bem-amado. Na sua última vida, enquanto Sri Aurobindo, ele preparou 

também a humanidade para o que chamou de «descida do plano supra-mental», através dos seus escritos, 

através da sua vivência, mesmo que tenha ocorrido em alguns erros menores, comuns à época em que 

viveu na sua última encarnação, ao admitir também, como a maioria dos Anciãos, aliás, uma perpetuação 

dum mundo que não tem razão de existir. Mas esse erro não é importante. O importante é que tenha 

anunciado a descida do supra-mental e que tenha estipulado ele próprio, no momento de sua partida, que 

voltaria quando o supra-mental reinasse na terra, no interior de certos indivíduos, para acompanhar a 

instalação do Cristo. Foi exactamente o que foi vivido por muitos de entre vós a partir das Bodas Celestes 

ou bem antes, na primeira descida do Espírito Santo. 
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É tempo, pois, de dar a Jesus o que é de Jesus, se assim se pode dizer. É tempo de ver agora tudo isso, não 

no palco do mundo mas no vosso coração, como tantas vezes vos foi dito. Ninguém, a partir de amanhã, 

poderá dizer que não sabia, porque cada um verá por si mesmo que a única solução, a única escapatória às 

condições deste mundo não está numa mudança qualquer deste mundo, porque todas as mudanças 

constatadas de há 2 000 anos para cá o que fazem é levar-vos a adentrar o reino das sombras. 

 

O reino das sombras chegou ao fim - mesmo que alguns ainda façam de conta que não -na data precisa e 

específica de 13 de Maio de 2017. Foi o intervalo de tempo concedido às forças da sombra para as suas 

tentativas de seduzir e mistificar a verdade segundo memoráveis acordos extremamente antigos que não 

convém nem é mesmo necessário conhecer. Todavia, a mascarada, a Ilusão, o encarceramento, o desvio da 

Luz, o desvio do Espírito, tudo isso acabou. A luz retoma o seu lugar, o seu verdadeiro lugar em cada um de 

vós; recusado, vivido, aceito ou não esse facto, nada se altera. Com efeito, como se sabe, isso não depende 

nem de vós nem de nós, mas, simplesmente, mesmo de forma imprecisa, daquilo que chamarei de 

mecânica da Luz, ou mecânica celeste, se preferível. 

 

Assim, pois, a única verdade possível para que se possa escapar às malhas das histórias e das imagens, é 

real e concretamente olhar para o vosso interior, não para analisar a vossa personagem, não para conhecer 

ou saber o que quer que diga respeito a um qualquer passado, mas imersos de maneira radical no eterno 

presente, no Hic et Nunc - creio - como vos dizia o Arcanjo Anael porque, real e concretamente, é aí que 

está a Verdade única. É no momento em que se desaparece que a verdade se descobre; alguns de vós, 

aliás, desaparecem, mas não por isso descobriram a Verdade, porque o momento não era ainda 

suficientemente intenso, se posso dizer, para o realizar, concretizar e manifestar. 

 

As coisas modificaram-se profundamente, não a título individual mas, na realidade, a título colectivo. Logo, 

a partir do instante em que o vosso olhar se voltar para o interior, constatareis, nos próximos dias e 

semanas, uma maior facilidade de permanecer na Alegria e na Paz, se bem que submetidos a algumas 

contrariedades, alguns sofrimentos dos quais saireis a partir do momento do encontro real e concreto com 

o vosso coração. Convém saber que não se trata, tal como foi várias vezes repetido, de culpabilidade ou de 

pagar o que quer que seja, mas simplesmente de serdes verdadeiros. Vós sois o Caminho, a Verdade e a 

Vida, repetimo-lo vezes mais do que suficientes, repeti-o suficientemente durante a minha última 

encarnação, enquanto Jesus de Nazaré. 

 

Muitas coisas foram falseadas, fizeram-me pertencer a determinadas Ordens, conferiram-me virtudes 

especiais, uns disseram que eu era um profeta, outros, um escroque. Que importância tem isso ? O 

importante não é a minha vida, o importante é aquilo que eu permiti que se realizasse ao abandonar-me 

totalmente a Cristo desde o meu baptismo no Jordão e, sobretudo, no momento da minha crucificação. Foi 

nesse momento que fecundei a Terra com o meu próprio sangue, prefigurando e permitindo ela o que 

agora acontece. 

 

Nenhuma organização na terra vos pode ser de utilidade para que se encontrem, se reencontrem ; bem 

pelo contrário. Hoje, o que deveis fazer, como eu disse já na minha última encarnação e como tive ocasião 

de vos expor vezes sem conta, é encontrar novamente a Autonomia e a Liberdade interior, quer dizer, não 

depender da vossa história, não depender de nenhuma das histórias desta terra, apenas encontrar a 

essência do vosso ser que é a essência do meu ser. Que me chameis Jesus, Cristo, Irmão K, não faz 

diferença nenhuma. 
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O que eu realizei nessa época, é hoje realizado por vós, cada um de vós é chamado, a partir do momento 

em que se vira para o seu interior, a tornar-se o que eu fui, a reconquistar o seu próprio eu, para lá dos 

mundos e, em particular, para lá deste mundo. Como eu também disse: «Ninguém pode servir a dois 

senhores». Ou se serve este mundo ou se serve a Eternidade. Servindo a Eternidade o mundo fica bem 

melhor servido do que ficaria, caso apenas ele, as irmãs e os irmãos fossem servidos porque, assim sendo, 

não é feita distinção entre aquele que vedes, que vos é próximo, e o desconhecido que morre de fome, de 

doença ou de sofrimento no outro lado do planeta. É nesse sentido que, quando fui Jesus, pude dizer: 

«Tudo o que fazeis ao mais pequeno de entre vós, é a mim que o fazeis». 

 

O mesmo acontece hoje, o que fazeis ao mais pequeno de entre vós, fazei-lo a vós mesmos. Tudo é Um, 

como é sabido, os nossos irmãos orientais explicaram-no perfeitamente, viveram-no perfeitamente, 

libertos de todas as histórias, de toda a tradição. Assim é hoje para vós. Qualquer que seja o vosso estado 

inicial, a partir de amanhã – libertos em vida, adormecidos, despertos, vibrantes ou sem nada perceber-, 

em breve vereis, muito rapidamente, que tudo isso vai mudar de forma brutal e extremamente rápida, à 

medida que se intensificam os acontecimentos humanos. 

 

Não se trata, pois, de qualquer coisa paradoxal mas antes bem evidente para quem pactua com a Luz. A 

confusão deste mundo mais não é do que o reflexo da sua falsidade. Assim, quando a Luz ilumina, deita por 

terra todas as pretensões de quem a quer alterar, de quem a quer enclausurar, de quem a quer enganar. 

Isto diz-vos respeito tanto a nível individual como colectivo e global. Isto não se refere apenas, a partir de 

amanhã, à consciência humana, mas a toda a consciência existente ao redor da Terra, em qualquer 

dimensão que ela esteja. Isso compreende também os insectos, as flores, os vegetais, os povos da 

Natureza, mesmo os que não fazem directamente parte do processo de Libertação da Terra ; mas, não 

obstante, tudo o que é consciente ou inconsciente ao nível desta terra, viverá essa transformação salutar 

que se traduz num simples voltar do próprio olhar para o interior. 

 

Qualquer Teofania, realizada convosco próprios ou com o Sol, com uma situação, com o Espírito do Sol, 

comigo, com Cristo, serve precisamente para vos ajudar a ultrapassar sozinhos a última porta. Não há 

condição mais adequada e mais perfeita do que a balbúrdia deste mundo para levar a cabo a totalidade da 

vossa eternidade, aqui mesmo, nesta encarnação. 

 

Como foi dito, muitos carismas foram chamados a manifestar-se, mas os carismas mais não são do que 

testemunhos da Verdade. Eles não devem, em caso algum, permitir que se faça perdurar o que quer que 

seja de ilusório, senão – como também vos foi dito – sentireis perfeita e concretamente a diferença entre 

os momentos de Paz e felicidade e os momentos em que aqueles acabam. Isso tornar-se-á realmente 

evidente, sem dificuldade, sem esforço, sem questionamento. É aí que reside a última viragem, o último 

sacrifício e a verdadeira Ressurreição e isso durante um lapso de tempo que não conhecemos, entre o início 

das tribulações humanas e a chegada do sinal celeste. A cada dia se verá aumentar a confusão mas também 

a Paz, em cada um daqueles que voltaram o olhar para o interior. Assim mesmo ficará demonstrada aos 

vossos olhos a vossa Autonomia, a vossa Liberdade e a vivência directa de que nada há a fazer enquanto 

aprisionados. 

 

Não há degraus a subir, não há montanhas a escalar, não há vibrações mais importantes do que as já 

vividas, apenas há a realização de quem sois a partir do momento em que os últimos e derradeiros véus 

pessoais e colectivos hão-de desaparecer. A Paz está dentro de vós, ela será cada vez mais difícil de 

encontrar na sua falsidade, no exterior. Isso mesmo vos foi dito, e é tão simples, tão evidente! E, no 
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entanto, muitos ainda não compreenderam o que há a compreender e que se resume a poucas palavras : 

Olha para dentro de ti». 

 

Não estou a falar de meditação ou de vibrações, falo simplesmente de fazer cessar todo o olhar exterior, 

todos os laços exteriores, não demoradamente mas no espaço dum instante. Este instante é muito curto ; a 

partir de amanhã, será suficiente fazer isso e permitir que vos ancoreis com facilidade e cada vez maior 

constância naquilo a que chamámos felicidade, beatitude, êxtase, Reino e Morada da Paz Suprema, Reinos 

de Eternidade, Reinos da Luz, que vos dão a viver o antagonismo completo entre tudo o que se pode viver 

exteriormente neste mundo, em qualquer área, e o que se pode viver no interior de cada um. 

 

Não há, como é sabido, nenhuma solução de continuidade. Na minha última encarnação, quando me 

interrogavam quanto à linearidade deste mundo, às espiritualidades deste mundo, eu respondia muitas 

vezes que aquele que me fazia essa pergunta não tinha estado na outra margem para verificar. Há que 

fazer essa viagem. Não acrediteis no que vos diz a cabeça, no que vos dizem as vossas percepções, não 

acrediteis, também, no que vos dizem as vossas vibrações. Não acrediteis, igualmente, nesta ou naquela 

história, porque não há história nenhuma, só há prisões à superfície deste mundo. Por isso eu dizia que o 

meu Reino não era deste mundo e nisso estava em oposição frontal aos guardiães do templo, cheios de si, 

mas que jamais compreenderam ou viveram um quartilho sequer de espiritualidade. Eis ao que leva a falta 

de interioridade: à mistificação, à luta, ao conflito, à oposição, ao assassínio, à guerra. 

 

A única Paz verdadeira está no interior de cada um, muitos grandes seres vo-lo disseram – não vou citá-los, 

não têm conta – e, todavia, o conjunto da humanidade continuou na via da distracção, na via da busca 

espiritual exterior, da compreensão deste mundo mais do que da vivência da Eternidade. Isto é assim por 

ser próprio daquilo a que se chama « ego»; é assim porque existe, a partir do momento em que se vem ao 

mundo, o medo da morte que está inscrito no íntimo do corpo. A falsificação, a Ilusão e o aprisionamento 

não tocaram apenas, como é óbvio, a consciência, tocaram antes de tudo e com prioridade a organização 

da vossa estrutura biológica, fazendo com que essa estrutura biológica não pudesse responder ao influxo 

da Luz. Neste sentido, a preparação foi extremamente longa quando do retorno da Luz neste final de ciclo, 

neste final de revolução zodiacal, um longo ciclo que corresponde, como é sabido, a mais de 50 000 anos. 

 

As coisas tornaram-se profundamente diferentes de há trinta anos para cá, mesmo que poucos irmãos e 

irmãs encarnados o tenham experimentado, mas, com o tempo, ocorreram certos elementos que hoje 

permitem viver essa interioridade a partir do instante em que se abandona tudo o que se refere ao 

exterior. Não há outra porta de saída, sempre o dissemos, a única saída é o coração, o dom de si, o dom da 

sua vida neste mundo, para que se retorne à Eternidade. Todo o apego vos prende hoje com muito mais 

firmeza do que a história deste mundo, como é sabido, mesmo que desapegados dela. Por isso vos peço 

humildemente que olheis para vós próprios, sincera e objectivamente, antes de ver tudo o que possa dizer 

respeito ao estado de Luz – que vos olheis honesta e francamente. 

 

Não há punição nem medo a ter; basta reconhecer, reconhecer ao mesmo tempo os erros e reconhecer-

vos. Mas enquanto não são por vós reconhecidos os erros próprios, ao reconhecerdes alguma coisa de 

verdadeiro neste mundo, não podeis reconhecer-vos. O tempo não está para tergiversações, o tempo não 

está para hesitações porque, como dissemos, estão cumpridos os tempos, a Ascensão da Terra começou, a 

vossa Libertação começou também, de forma colectiva. 

 



111 
 
É do vosso conhecimento, e João já vo-lo tinha dito, que haverá um certo número de choques a assumir, 

mas eles dizem respeito ao exterior e de modo algum ao vosso ser interior, ao vosso ser de Eternidade. É aí 

que se tornará mais fácil e mais evidente voltar-se para o interior, dado que, não estando distraídos com o 

exterior, não estando acorrentados às vossas actividades, mesmo as mais honestas e lógicas deste mundo, 

então estareis real e concretamente disponíveis. Só aquele que se agarra a este exterior que há-de 

desaparecer sofrerá; o que encontra o seu coração não poderá sofrer, nem um só cabelo da sua cabeça se 

perderá porque esse viverá na Verdade, porque compreendeu que a Verdade não tem necessidade de se 

proteger, não tem necessidade de se mascarar, não tem necessidade de ser interpretada nem sequer 

compreendida. 

 

Foi para esta revolução interior, esta última passagem, que hoje eu vim convidar-vos outra vez. Também foi 

decidido pelo conjunto dos Anciãos trazer elementos de resposta para os que ainda se colocam questões 

sobre a vida de Jesus ou sobre a vida de Cristo. Assim, as minhas palavras ficarão hoje por aqui e estou à 

vossa disposição para responder às vossas interrogações, tanto no que respeita à minha vida dita 

«histórica», como no que se refere aos mecanismos que evoquei hoje relativos à minha última passagem. 

 

...Silêncio... 

 

Mais uma vez, nada de hesitações; sede francos e espontâneos, sem nada reter, dai livre curso ao Espírito, 

assim como ao que emerge como questão. Esteja onde estiver a sua origem - no Espírito ou na pessoa -, 

responder-lhe-ei. 

 

 

Pergunta: o nosso corpo físico é chamado a desaparecer, o vosso ressuscitou. Existe, portanto, uma 

diferença entre o nosso corpo e o vosso. 

 

Tenho a assinalar que ides todos ressuscitar, salvo aqueles que morrerão real e concretamente por não 

terem qualquer razão para fazerem ainda parte do enredo duma história deste mundo ou dum mundo 

futuro; ou os que têm necessidade de perfazer um certo número de elementos vibratórios, de códigos, 

respeitantes ao regresso à sua dimensão de origem ou à sua eternidade. É assim que a vivereis também, a 

Ressurreição. Ao fim de três dias de estase, saireis do túmulo, com ou sem corpo. Aquele que vive o 

Espírito não pode de modo algum estar sujeito a qualquer tipo de matéria carbonada, no sentido em que a 

entendeis. Só alguns irmãos intergalácticos vivem ou evoluem no seio do que é conhecido por 3ª dimensão 

unificada porque as regras do seu mundo e a influência da irradiação da Fonte não são diferentes das que 

temos na terra. 

 

A questão do corpo de carne que colocas só reflecte a ignorância quanto ao que é vivido quando se vive em 

eternidade. A Eternidade, como é sabido, não precisa de nenhuma forma, nenhuma dimensão, mesmo que 

o jogo da consciência vos permita experimentar livremente todos os mundos, fazer todas as experiências. 

Isso faz parte da vossa liberdade de seres de Amor. 

 

Se colocas essa questão, então posso afirmar-te que não conheces a outra margem e que procuras, no 

plano da mente, compreender qualquer coisa para aceitar vivê-la. Esse é o exemplo típico daquilo a que se 

dá o nome de falsas espiritualidades que ligam formalmente o que verdadeiramente sois a este mundo, 

quando afinal não há nenhuma correlação possível, salvo, e como excepção, realmente, ao nível da alma 

que está voltada para a matéria por não saber, por não ter reconhecido o Espírito. 
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De qualquer modo, vê se compreendes bem que, com esta pergunta, se coloca o problema da morte do 

ego. Seja qual for a tua idade, sabes, obviamente, que, ao fim e o cabo, a morte está próxima, mesmo que 

não ocorra um fim colectivo. O problema e a problemática são exactamente os mesmos de cada uma das 

vossas encarnações, porque cada encarnação que não vos permitiu ser verdadeiros vos aprisiona ainda 

mais no livre-arbítrio e na lei do karma. 

 

Se a tua consciência actual se volta agora para esse passado e para esses passados, em momento nenhum 

podes ser livre, por mais que a tua cabeça te diga o contrário. É preciso deixar cair literal e concretamente 

todo o conhecimento que te é apresentado pela mente. Isso é para o coração, e quando falo do coração, 

não se trata dum conceito mas da percepção real e concreta da felicidade do que acontece quando chegas 

ao teu coração. Aquele que chegou ao seu coração, real e concretamente, não tem nada a fazer com os 

jogos da Ilusão. Esse viu a Verdade, passou para a outra margem e regressou, nunca mais pode cair no 

engano, enquanto que tu, com a tua pergunta, te deixas enganar pelo teu próprio mental que dirige a tua 

consciência, que dirige a tua vida. Vai sendo tempo, meu irmão, de deixar cair todas estas inépcias, todas 

essas parvoíces que te afastam da beleza do coração. 

 

Então, vamos lá a saber, respondendo à tua questão: qual é a importância do que vai acontecer com o teu 

corpo? És esse corpo, por acaso? És esse efémero que vai de vida em vida e que sofre vida após vida? Sê 

honesto e sê verdadeiro; tens medo de quê, a não ser de perder uma forma que, de qualquer modo, está 

destinada a perecer? Poucos seres houve sobre a terra com a capacidade de levar consigo o corpo para a 

Luz, o seu corpo físico. Não é que isso seja uma finalidade, mas correspondia a um objectivo preciso. Foi o 

meu caso, foi o caso de Maria, de Enoch, de Elias. 

 

A própria formulação da tua pergunta mostra o teu apego visceral à matéria, não há lá dentro coração, a 

não ser o coração do mental que te faz tomar a nuvem por Juno. Tenta compreender que não te estou a 

acusar, a recriminar, mas que te estou ajudar a ver a Verdade. Enquanto estiveres interessado no passado, 

enquanto estiveres interessado no teu corpo e no seu devir, é lógico que te ocupes do teu corpo para o 

manter em forma correctamente, é totalmente ilógico ligar este corpo à espiritualidade, seja de que forma 

for. 

 

O problema maior são as histórias que foram sendo fixadas como engramas no vosso sistema nervoso ao 

longo das vossas vidas e, mais particularmente, neste período do fim dos tempos, como tive ocasião de 

dizer, através de imagens, da sedução do olhar, da sedução dos sentidos, da sedução da crença na 

imortalidade da vossa personagem através da reencarnação. É tempo que te diga que chegou a hora de 

acabar com todas essas deambulações, é hora de regressares ao teu interior e de ver para além de 

qualquer jogo. Enquanto isso não for feito, vais saltar de interrogação em interrogação, de questionamento 

em questionamento e, progressivamente, de temor em temor, de sofrimento em sofrimento. É isto que 

queres ou preferes a Luz verdadeira? 

 

A partir de amanhã, nenhum de vós poderá dizer que não sabia, mesmo que não tenha ouvido as minhas 

palavras, mesmo que nunca se tenha interessado pelo que quer seja para além da vida material. Note-se 

que, pelo menos no Ocidente, há muita gente persuadida de que a morte é o fim, que não há mais nada 

depois. Não será isto o maior dos esquecimentos? Não será a causa dos vossos sofrimentos? Naturalmente, 

depois de encontrada a espiritualidade, há um certo número de acontecimentos a explorar, depois vem o 

interesse pela infância, por aquilo que no vosso passado justifica o vosso presente. Essas justificações para 



113 
 
o vosso presente são fantochadas que nunca te hão-de permitir viver aquilo que és. Admite-o e observa-o 

em ti. Não estou a pedir que acredites em mim, estou-te a pedir que faças a experiência. 

 

Colocar a questão da morte deste corpo é uma negação do Espírito. Aceita que não há nem julgamento 

nem condenação, apenas há a Verdade pura. Não é possível discorrer sobre esta Verdade enquanto em 

qualquer parte de ti te identificas com tua pessoa, o teu corpo, a tua personagem, coisa que depressa se 

tornará visível para todos. Pessoa alguma poderá dizer que não sabia. Significa isto que, a partir de 

amanhã, a frase que eu empreguei quando fui crucificado já não terá razão de ser, pois ninguém vos 

poderá pedir aquilo que não quis ver; terá de passar pela Porta Estreita, a fim de reconhecer aquilo que é e 

pôr fim a todas as suas ilusões pelo Amor e em Amor, não o da tua pessoa, não o amor deste mundo, não o 

amor do passado ou do futuro, mas o Amor da Vida verdadeira. Tu és o Caminho, a Verdade e a Vida no 

instante presente e em nenhuma outra parte. 

 

… Silêncio… 

 

Se vos propus responder às vossas perguntas sobre a vida de Jesus, não foi para reforçar a narrativa mas 

para vos permitir, se houver ainda interrogações sobre o assunto, evitar os enganos de certos escritos, de 

certos condicionamentos presentes naquilo a que hoje se dá o nome de Igreja exterior que, mais do que 

nunca, não é a minha Igreja. 

 

A minha Igreja está no vosso interior, como eu dizia no templo: “Derrubai este templo – o meu corpo – que 

eu o reedificarei em três dias”. É isto exactamente o que vivereis, contemplados com o Apelo de Maria. 

 

E vede como isto foi entendido. Falam-vos de ressurreição dos mortos, mas trata-se duma ressurreição da 

Vida e não daquilo que está morto e que, de qualquer modo, deve morrer. Assim se vê como a inversão, a 

falsificação, com palavras e escritos, são extremamente fáceis. Não é responsabilidade vossa; a 

responsabilidade cabe à vossa própria estrutura cerebral na qual se imprime a vossa consciência. Não pode, 

pois, haver, no seio deste aprisionamento, nenhuma solução de Liberdade. 

 

… Silêncio… 

 

Há outras perguntas? 

 

 

Pergunta: Uma amiga minha vive há um ano uma trans-substanciação. Ela diz que está morta, mas 

continua viva, parece que o corpo se regenera. O que é que vai acontecer, já que todos nós temos de 

deixar o corpo? 

 

Mas a regeneração de alguns dos vossos próximos, observada em certos irmãos e irmãs, está ligada à 

aceitação da Luz, a nada mais. Se houver aceitação da Luz e se for a Luz a comandar nesse corpo, isso 

significa também que as estruturas cerebrais mudaram e parece-me, aliás, que vos ensinámos a 

correspondência entre as 12 Estrelas, as funções espirituais que estão situadas ao nível da cabeça e que 

agem, portanto, sobre o cérebro. 

 

Vejamos, a trans-substanciação, antes da estase, é percepcionada, quer estejais a sofrer, quer constateis o 

aparecimento de doenças, quer sejais regenerados neste corpo. E isso vê-se, isso vive-se, isso sente-se. É o 
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efeito da Luz, por isso o «para quê?» não é para aqui chamado. Não é mais do que a consciência da 

Eternidade que se expande, que regenera esse corpo que, todavia, vai desaparecer. Quando o limiar da Luz 

for atingido, no momento daquilo que o Comendador apelidou de «torra-planeta» final, a matéria 

carbonada desaparecerá e dela não ficará rasto. 

 

É, portanto, perfeitamente normal, uma vez que a finalidade é comum, que alguns de entre vós, pelo facto 

de já terem reconhecido a verdade da Luz, acolhendo-a e vivendo-a em Paz, em felicidade e Alegria, vejam 

o corpo transformar-se, rejuvenescer, funcionar com leveza. É aí que reside a Liberdade, o verdadeiro 

alimento do corpo, onde quer que eles se situem nas diferentes dimensões. 

 

Recordo-vos que mesmo alguns dos nossos irmãos oriundos de Vega, a quem chamei Anjos do Senhor, têm 

um corpo biológico mas não precisam de comer, não precisam de se reproduzir e, no entanto, trata-se dum 

corpo biológico. O vosso condicionamento é tal que estais persuadidos de que, qualquer que seja a 3ª 

dimensão – tenho a certeza – julgais que é preciso comer, fazer amor, ter um tecto. Mas tudo isso não 

passa de condicionamentos da matéria prisioneira e não da matéria livre. Por isso é preciso que vos 

desabitueis, que vos desincrusteis de tudo o que é conhecido. Não existe nenhum ponto de apoio e de 

referência seja qual for a narrativa ou a experiência vivida; só o coração vos faz descobrir a Verdade. Todo o 

resto não passa de manobras de diversão, sem qualquer excepção. 

 

Os chamados santos ou místicos, tanto no interior da Igreja católica como por esse mundo fora, são 

realmente seres que descobriram o próprio coração. Claro que, naturalmente, a influência cultural vai ter 

de ser tida em conta para explicar a questão, de acordo com a origem, com a cultura, com a educação, mas 

isso são apenas colorações, uma vestimenta que ilude o aspecto desconcertante dessa mesma Luz, para 

aqueles que estão aferrados e presos ao seu ego. 

 

… Silêncio… 

 

A Luz, quando acolhida no coração na sua totalidade, pela consciência, é capaz de regenerar qualquer 

corpo, como é sabido, aliás. Os corpos de certos santos, que são justamente aqueles que foram revestidos 

do Cristo, como eu fui, há 2 000 anos, comprovam, pela incorruptabilidade da carne, a sua santidade. O 

impacto da Luz e do coração foi tal que a matéria não foi capaz de se dissolver; ela será destruída, sem 

dúvida, essa matéria, no momento do « torra-planeta » final. Se vos sentis irritados, se não acreditais, 

então posso assegurar-vos que nunca o vosso coração foi encontrado e que de nada serve acreditar nisso, é 

preciso é vivê-lo. 

 

… Silêncio… 

 

A estrutura do vosso cérebro obriga-vos a aderir a conceitos, ideias, pensamentos; mas quem é que pensa, 

quem é que tem ideias, quem é que tem conceitos? Donde vêm essas ideias, esses pensamentos, esses 

conceitos? É uma das primeiras questões que pus a mim próprio antes de me reconhecer. 

 

A vossa redescoberta pessoal coloca-vos numa Alegria e numa Paz que nenhuma aquisição deste mundo 

vos pode proporcionar, mesmo os acontecimentos mais felizes, porque não há comparação possível, não 

há meio de medir. 

 

… Silêncio… 
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Mais perguntas? 

 

 

Pergunta : Jesus foi casado ? 

 

Fui casado, sim, e tive três filhos. Não há nada pior para um ocidental do que ficar só. Entretanto, para os 

nossos irmãos orientais, essa questão não coloca problemas porque a estrutura cerebral não é a mesma. É 

por isso que a heresia da Igreja, ao proibir o casamento, foi um erro monumental. Lembro-vos, aliás, que 

no seio da ortodoxia, que está muito mais próxima do meu coração, ou que estava, em todo o caso, o 

casamento era fortemente encorajado porque não havia outra maneira de atingir o equilíbrio, na tela 

exterior, a não ser com o sexo oposto. Mas, na realidade, as relações humanas foram tão falseadas, tão 

adulteradas que hoje a maioria dos casais se separa muito depressa, cada vez mais depressa, porque 

procuram no outro o que aí não podem encontrar. 

 

Sim, com efeito, Maria Madalena era minha esposa, legítima e oficial, mas tudo isso foi apagado. E também 

tive três filhos, sim, que vieram para este solo de França, assim como a minha esposa, enquanto que a 

minha mãe, por sua vez, foi para o outro lado do Mediterrâneo, acompanhada pelo meu bem-amado João. 

Maria tinha compreendido perfeitamente a frase que eu lhe disse antes de exalar o último suspiro: «Mãe, 

eis aqui o teu Filho: João, eis aqui a tua Mãe». 

 

… Silêncio… 

 

Mais alguma pergunta da vossa parte? 

 

 

Pergunta : o que é que aconteceu aos filhos ? Quem são eles ? 

 

Procriaram e multiplicaram-se. Alguns são vossos conhecidos, foram os primeiros reis de França. A sua 

realeza era conhecida e reconhecida. Algumas linhagens apareceram, portanto, no continente europeu, 

mas isso também faz parte da História. Hoje pouco interesse tem. 

 

É nesse sentido, aliás, que a França foi chamada filha mais velha da Igreja, e é nesse sentido que esse país 

se tornou o reino do Anti-Cristo que deverá ser derrubado aos olhos do mundo. Não se trata de um 

combate, uma vez que as minhas Testemunhas não têm intenção nenhuma de combater o que quer que 

seja, mas simplesmente de provar, pela ressurreição, a primazia do coração sobre toda a experiência 

terrestre. 

 

… Silêncio…  

 

Pergunta: qual foi o verdadeiro papel de Judas? 

 

O que é conhecido. Estando eu revestido do Cristo no meu coração, via, evidentemente, muito além de 

toda a aparência, e aquilo que a Igreja julgou, ao contar esta história, corresponde efectivamente à 

verdade, mas o olhar e o ponto de vista que eu tinha dele era o de quem tem de cumprir a vontade da 

Fonte. É aqui que vos digo ainda hoje que não se deve julgar mesmo o pior inimigo. Isso é aparência. *A 
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pura Verdade única - se tal não foi ainda percebido e, quando for, sentir-vos-eis reconfortados - é, 

absolutamente, que tudo o que se passa presentemente, e apesar de todas as vicissitudes, de todos os 

cantos de glória das forças que se opõem à Luz, é coração, e nada mais, quer dizer, tudo, sem nada limitar, 

sem nada excluir.* Judas desempenhou o seu papel. A minha finalidade não era estabelecer um reino na 

terra , o que é impossível, porque todo os reinos estabelecidos na terra pertencem a Satã e não vem de 

mim. 

 

*Esta é a tradução possível perante uma aparente ausência de sintaxe lógica no excerto do texto original 

 

Na minha última encarnação, fui muito doce e pacífico, tal como tenho vindo a ser convosco há muitos 

anos, mas perante a actual intensidade da Luz, esta doçura já não tem razão de ser porque a Verdade é 

forte e não sofre nenhum compromisso a partir deste momento em que tudo é revelado. A verdadeira 

doçura está no vosso coração, não pode estar em palavras que tocam a vossa pessoa porque, aquilo que eu 

toco hoje é, talvez como o vivido por vós desde as Teofanias, o coração. E, no coração, não pode haver 

nenhuma mentira, nenhuma alteração, nenhum conceito, nenhuma história. 

 

Aliás, vede o que passa desde o início nesta terra, com uma acuidade maior durante o século passado: as 

guerras ditas mundiais, a interação de países, as comunicações, tudo isso mais não mostra do que 

competição e luta. Onde está a Vida? Onde está a Verdade? Ela está ausente de todos estes jogos. Basta 

ver tudo o que é feito em matéria de violência em nome de Deus: acho que não fica grande trabalho para 

Satã, Deus ocupa-se bem disso em seu próprio nome. Vede as carnificinas, as guerras, ligadas à avidez, 

simplesmente ligadas a conceitos de gente que nada vive. Ao contrário, se viveis no coração, pouco importa 

a vossa religião, não podeis suprimir vidas, não podeis magoar ninguém, não podeis agir contra a Vida. É 

ver o que fizeram as religiões, venham elas donde vierem. 

 

… Silêncio… 

 

 

Pergunta: ao dizer: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” e “Pai, que seja feita a tua vontade”, 

trata-se de palavras de abandono? 

 

Não apanhei o que foi perguntado. As frases que pronunciei estão exactas, tal como as reproduziste. E daí?  

 

 

Pergunta: há um grau de derradeiro abandono nestas duas frases? 

 

Elas são concomitantes e correspondem à mesma verdade enunciada. Não tenho a certeza de ter 

compreendido também desta vez aquilo que queres perguntar. 

 

 

Pergunta: eu repito muitas vezes essas frases. Alguma das duas tem uma intensidade de abandono 

superior à outra? 

 

Minha querida irmã, podes repetir essa frase toda a vida que não é isso que vai mudar uma vírgula do que 

és, enquanto não estiveres no coração. Primeiro, é preciso estar no coração, antes de matraquear frases 

que têm um sentido para quem passou pela experiência, mas que não têm efeito nenhum se não estiveres 
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no coração. Podes repetir as orações que quiseres, podes passar, como alguns passaram, vidas inteiras a 

repetir as mesmas orações, e o coração ficar seco. O coração é a Paz, o coração é a Alegria , o coração é a 

Verdade e não tem necessidade de palavras. 

 

E mais, na maior parte das vezes, quando essas frases são repetidas com o coração, com convicção, 

enquanto as vossas atitudes dizem o contrário, onde está a realidade do vosso abandono? Onde está a 

anulação da vossa personagem, da vossa pessoa, da vossa história? Essa frase de verdade é retirada 

daquele que está na cruz e que vive o abandono real pela crucificação para a vossa própria personagem, o 

vosso próprio guião. É uma mistificação. Podes repetir exteriormente tudo o que quiseres, isso não vai 

mudar um milímetro do enquadramento da consciência. 

 

O coração é Evidência, nunca coloca questões; ele segue a evidência da Luz, aceita tudo, tudo suporta. 

Ainda que fales a língua dos homens e dos anjos, se te falta o Amor, de nada te vale. Ainda que tenhas 

todos os poderes, se te falta o Amor, tudo é falso, falta-te nesse momento o essencial. Quando eu digo 

«tu», não me dirijo apenas a ti mas a cada um de vós. Buscai o Reino dos Céus que está dentro de vós e 

tudo o resto vos será dado por acréscimo, mas não façais o inverso; sem isso nunca encontrareis o coração. 

E a interpretação do que digo em relação ao coração não é a de «ter bom coração» mas a de «estar no 

coração». 

 

… Silêncio… 

 

 

Pergunta: a Estrela Gemma Galgani propôs-me viver a União Crística. Isso aconteceu? 

 

Quem pode sabê-lo melhor do que tu? Porquê esperar por uma confirmação exterior? Observa: a partir do 

momento em que essa questão emerge, isso prova que essa união não teve lugar. Quem é que coloca a 

questão, esse género de questão, a não ser o mental? O coração é Evidência, repito, ele não pode deixar 

subsistir nenhuma dúvida, nenhuma interrogação, nenhum questionamento. A partir do momento em que 

te diriges ao exterior, tanto uma voz autorizada como outra proveniente das Moradas da Eternidade 

remetem para ti própria. A vivência do coração real não pode deixar pairar qualquer dúvida, não pode 

deixar emergir qualquer questão. O que significa, em contrapartida, que, assim que uma questão se levanta 

a esse respeito, isso quer dizer que tal não se produziu. É nesse sentido que repito que só tu podes saber, 

veja eu o que veja, diga eu o que diga. 

 

Se te respondo “não”, ficas frustrada; se te respondo “sim”, ficas satisfeita, mas não é a resposta que te 

deve satisfazer, é a tua consciência em si, não o teu mental. Por acaso vives feliz? Acontece que observas 

essa felicidade desde o teu primeiro alvor da manhã até ao teu último olhar sobre o exterior antes de 

adormecer? Se sim, então estás no coração e não no mental, mas és tu que és o coração; se não, então é a 

ti que compete tirar conclusões sobre a verdade. 

 

Mais uma vez, viver a Eternidade e ser liberto em vida não deixa lugar a nenhuma questão quanto ao 

Espírito. Claro que existirão sempre questionamentos sobre o desenrolar da vida, escolhas a fazer, decisões 

a tomar, mas em caso nenhum isso terá a ver com o Espírito. Convido-vos a todos a reconsiderar a verdade. 

De nada serve mentir a si próprio ou interrogar o exterior, aquele que vive no coração não pode ter 

qualquer dúvida nem flutuação quanto à sua postura, ao seu humor, ao seu sorriso, seja o que for que a 

Vida lhe apresente. 



118 
 
 

O questionamento espiritual, o questionamento relativo ao Espírito só pode vir do ego; o Espírito é 

evidente quando revelado e vivido; não podem existir dúvidas quanto ao Espírito. Podem, no entanto, 

existir dúvidas e hesitações nas escolhas a fazer na vida mais normal, saber o que se vai comer, saber onde 

passar as férias, mas porquê misturar o Espírito com isso? O Espírito dá-vos essa Paz e serenidade; essa 

bem-aventurança é o Amor. Ama e faz o que quiseres, mas não faças o que queres quando não amas. 

 

… Silêncio… 

 

 

Pergunta: qual a razão do vosso sacrifício na cruz, à face do mundo, aos 33 anos? Que mensagem e real 

finalidade lhe estão subjacentes? 

 

Mas eu já disse: fecundar a Terra através do meu sangue com a nova matriz de Vida chamada, creio, Matriz 

Crística. Tudo o resto só serviu os interesses da aparência, logo, da Ilusão, e para organizar uma religião, ao 

mesmo tempo que eram levados a acreditar que eu tinha vindo para vos salvar. Mas salvar-vos de quê? De 

vós próprios? O que é que há a salvar? Será lógico que acrediteis na necessidade de salvação, vós que sois a 

Eternidade? Atentai na inépcia deste género de crenças veiculadas pela vossa religião, assim como, aliás, 

por outras mais antigas ou mais recentes que apenas servem para vos escravizar, a não ser alguns irmãos e 

irmãs que foram suficientemente iluminados do interior e que, apesar da falsificação, conseguiram imitar-

me, tornar-se eu, não tanto enquanto Jesus mas enquanto o Cristo desse tempo. 

 

Deitai fora todos os preconceitos. Por favor, esquecei tudo o que vos diz a cabeça. Isso não vos impede de 

me interrogar, mas atentai na fonte das vossas perguntas. O coração não faz perguntas, o coração é 

evidente e Evidência; isso foi dito: ele é bem-aventurança, beatitude, êxtase. Que outra necessidade pode 

haver quando tal é vivido? As nossas irmãs Estrelas, por exemplo, quer sejam do Oriente quer do Ocidente, 

que tenham vivido muito tempo na terra ou que tenham partido bem cedo, que caminho, o delas, que 

testemunho! Que outra necessidade se poderia ainda ter no êxtase? 

 

Aquele que é coração, seja Estrela, Ancião ou desconhecido hoje – não têm conta – , não precisa de se 

reportar a nenhum passado, visto ter já descoberto o tesouro, e o tesouro põe fim a tudo o que faz falta. 

Nada mais posso fazer a não ser convidar-vos hoje, na véspera de 7 de Junho, para o encontro convosco 

próprios, para lá de qualquer conceito. Tudo o que foi vivido, mesmo nas vossas experiências místicas, 

mesmo nas vibrações - não se fiquem pela Teofania, por aquilo que vos deu um Amigo e o Mestre Ram, 

vejam os conselhos dados recentemente por Teresa de Lisieux. 

 

O ego fará sempre tudo, mas tudo o que puder, para vos impedir de viver o coração. Digais o que digais, 

penseis o que penseis, aí reside a inversão que vos faz acreditar que quanto maior o conhecimento maiores 

são as experiências, maior a proximidade. Trata-se de muletas mas, a dado momento, é preciso largá-las, 

senão elas não vos permitem avançar, elas bloqueiam definitivamente a porta do coração até serem por 

vós rejeitadas. 

 

Convém lembrar que o medo está subjacente ao ego e à pessoa. O ego julga-se imortal, conta-se histórias, 

conta-vos histórias. O aprisionamento tornou-vos pesados, fez-vos, progressivamente, ao longo deste ciclo, 

descer às profundezas da escuridão e não às profundezas do coração. Aliás, os nossos irmãos orientais 

chamam a isso a Idade Negra, a idade das sombras, o Kali Yuga. Como é que se pode querer que haja por aí 
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alguma verdade, uma vez que tudo surge mascarado, que a própria organização da sociedade está 

mascarada? Onde está a partilha? Onde está a Verdade? Basta ver o que se fez com o dinheiro. Há por 

acaso um mínimo de liberdade naquilo a que chamam “sociedade”? Há um mínimo de espaço de liberdade 

neste mundo, uma vez limitados por esse corpo, limitados pelo nascimento e pela morte? É verdadeiro, o 

que passa? A Eternidade nunca passa, ela sempre aqui esteve. 

 

Aceitai os erros, aceitai as vossas errâncias, perdoai-vos a vós mesmos e, sobretudo, como eu disse: “Vai e 

não voltes a pecar”. Não há outro pecado para além do que se faz contra o Espírito, não há nenhum pecado 

mortal, isso são patranhas que os homens da Igreja engendraram peça a peça. 

 

… Silêncio… 

 

 

Pergunta: quanto às palavras que foram escritas:»...que esta taça pode ser afastada de mim sem que eu 

a beba, senão que seja feita a tua vontade»... 

 

Eu repeti essa frase três vezes no jardim de Gethsemani, é efectivamente verdade, porque qualquer ser 

humano, mesmo libertado em vida, sabe que não é esse seu corpo mas que existe uma estrutura biológica 

que visa a preservação do corpo. É esta estrutura biológica no cérebro que faz supor que se é uma 

entidade, uma pessoa e uma história, e é claro que eu não escapei à regra. No momento do vosso último 

suspiro tereis uma vantagem enorme sobre mim: Maria terá vindo anunciá-lo. No que me toca, Maria 

estava aos pés da cruz, sofrendo enquanto mãe humana. 

 

Até estou admirado que ninguém venha colocar a questão da Imaculada Conceição, que também é uma 

léria. Maria, efectivamente, era virgem mas não foi o Espírito Santo que a engravidou. Foi mesmo preciso 

um material genético que de modo nenhum era o de José, mas que é, realmente, uma intervenção da Luz, 

tal como o Arcanjo Gabriel anunciou.  

 

Eu não nasci do nada, só a Fonte o pode fazer, como sabem, ela assim o declarou, ela pode fazer aparecer 

qualquer corpo, mas eu nasci da carne e do Espírito. A fecundação de Maria foi realizada por uma técnica a 

que hoje se chamaria inseminação artificial, com povos que nada têm a ver com a humanidade. Foi preciso 

fornecer, devido à minha estrutura biológica enquanto Jesus, antes mesmo do aparecimento do Cristo, e 

isto a partir do momento da minha concepção através de material genético, o princípio de confinamento 

presente ao nível do cérebro. Era, pois, preciso um sangue exterior - quando digo sangue, compreenda-se – 

trata-se de material genético exterior à Terra mas humano, porém, humano sem ser da Terra. 

 

… Silêncio… 

 

Está visto que a minha mãe aparecer grávida por obra do Espírito Santo é um tremendo embuste. Era 

preciso que a estrutura biológica na qual cheguei pudesse suportar, é mesmo esse o termo, a Presença do 

Cristo. 

 

É fácil compreender, para alguns, as etapas que têm de percorrer aqueles de vós que se abriram, se assim 

se pode dizer, há dezenas de anos. Imaginar então que em três anos uma estrutura biológica pudesse 

suportar o Cristo enquanto aprisionada, é perfeitamente impossível. 
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… Silêncio… 

 

Eu sei com toda a pertinência que muitos de vós, lendo ou ouvindo estas palavras, entrareis em recusa ou 

negação. Que importa? O amanhã traz a verdade do coração. 

 

… Silêncio… 

 

Creio que agora vai sendo tempo de me retirar. Permiti-me então que vos ofereça a bênção de Jesus Cristo, 

uma Teofania não apenas com o Irmão K., não apena com Jesus, e para além da própria História, uma 

Teofania com Cristo. Queridos irmãos e irmãs em humanidade, este foi um momento importante para vos 

revelar uns quantos elementos. 

Assim, em nome da Verdade, eu vos abençoo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o Irmão K. 

 

… Silêncio… 

 

No Amor vos saúdo. Na Eternidade vos dou graças. 

 

… Silêncio… 

 

 Até breve. Envio a cada um de vós o beijo do Fogo, o beijo do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Assim vos deixo. 

 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês: Maria Teresa Santos 

Fonte:  https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/frere-k-juin-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/frere-k-juin-2017/
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IVONE-AMADA DE MALESTROIT - Junho de 2017 

 

Eu sou a irmã Ivone-Amada de Malestroit, Estrela KI-RIS-TI.  Irmãs e irmãos, dignai-vos acolher a Paz de 

Cristo. 

 

... Silêncio… 

 

Venho hoje falar ao vosso coração.  Venho hoje, para que vos reconheceis, para lá de qualquer identidade, 

na beleza da vossa eternidade. Penso que muitos talvez tivessem lido, e tive a ocasião de falar sobre isso, 

acerca do que vivi no país chamado França, em Malestroit.   

     

Intervenho hoje enquanto Estrela KI-RIS-TI, tal como vos disse, enquanto esposa de Cristo tendo 

manifestado no exterior também, neste mundo, a totalidade do próprio Cristo. Não fui apenas a esposa 

mística de Cristo mas também aquela que foi encarregada de o emanar no exterior, a fim de deixar o 

testemunho do Amor. Como talvez o saibais, na minha vida incarnada, fui portadora de muitas doenças. 

Essas doenças mortais não causaram a minha morte ; foi o próprio Cristo que, a cada vez, intervinha 

através do meu coração para que a minha vida fosse o testemunho direto da Sua presença em cada um de 

nós. São chegados agora os tempos de manifestar em vocês as mesmas coisas, no vosso interior e no vosso 

exterior. 

 

Muitos de vós foram já chamados individualmente, por Maria ou por uma das minhas Irmãs. Se assim posso 

dizer, o terreno foi preparado para o que se desenrola agora. Vós sois numerosos, de agora em diante, a ter 

vivido uma aproximação, a ter vivido alguns estigmas da realidade e da verdade do  Princípio Crístico. 

 

É chegado o tempo de renascer para a Verdade, de ressuscitar no Espírito da Verdade, aí onde o que quer 

que chegue no seio deste mundo e da vossa matéria, é o coração que persiste e permanece na Alegria do 

Cristo, na Alegria do Espírito reencontrado. É exatamente o mesmo processo que se instala doravante em 

todos os lugares da terra, fazendo com que possais ora resistir, ora acolher Cristo. Espero que para vocês 

seja claro, que esse Cristo é um estado interior, mesmo que tenha sido um personagem que percorreu, tal 

como eu, e como vós, essa terra. 

 

O coração e o Cristo vos dão uma invulnerabilidade total, não do que é passageiro mas do que é eterno. 

Além do mais, e penso que isso foi também divulgado durante estes encontros, muitos de vocês são 

levados a manifestar muito rapidamente os carismas do Espírito. Um deles vos foi explicado e diz respeito 

ao processo que foi nomeado, há algum tempo, bilocação. O facto de viver à vez no corpo físico e no corpo 

de Eternidade, em sobreposição, neste momento, dá-vos a capacidade, que se tornará cada vez mais 

evidente, de vos verdes fora desse corpo, não num qualquer corpo astral mas diretamente no vosso Corpo 

de Glória ou corpo sem costuras, a que chamais Corpo de Ser ou Corpo de Eternidade.  

 

Aí está a prova infalível do que vós sois. Nenhuma evidência pode ser obtida  através do desenrolar da 

vossa vida, a única prova real, que nunca passará, é precisamente a capacidade de ver que não sois esse 

corpo. Não para fugir dele, mas para o ver como um veículo da vossa materialidade. Isso criará um 

desapego, não da vossa forma, mas da crença de serdes esse corpo, da crença na ilusão desse mundo. 
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Como deveis ter entendido, todas as crenças que poderão ainda restar serão deitadas abaixo pela Verdade 

e não pela vossa vontade. Isso vos foi dito, isso vos foi anunciado, e isso não é um processo que se irá 

passar daqui a algum tempo mas um processo bem actual e bem real.  

 

A certeza de que não sois esse corpo, de que não sois essa vida nem essa história, vos devolverá à vida 

eterna, pois não poderá restar então a menor ligação, o menor apego a qualquer ilusão que seja - sendo a 

primeira ilusão a de acreditardes ser esse corpo, a de acreditardes ser essa história. 

 

Sabeis disso muito bem, mesmo sem se tratar de bilocação, pois que as experiências nomeadas de morte 

eminente acontecem a um número cada vez maior de irmãs e irmãos, dando a viver a verdade do que foi 

nomeado de além. Não entrarei em pormenores nem nas diferenças entre o corpo astral e o corpo de 

Eternidade. É claro que isso é importante, mas o mais importante ainda, é realizar – real e concretamente e 

não mais pela refutação tal como foi apresentada por Bidi – é realizar que esse corpo, veículo da vida, não é 

a Vida, pois foi alterado na sua conformação. 

 

Esse evento, quer tenha já acontecido ou que vá acontecer dentro das próximas horas, dias ou semanas 

que vêm, vos trará a prova indubitável de que não sois nada, principalmente de que não sois esse 

corpo, principalmente de que não sois essa vida. Isso abrirá, a nível coletivo talvez com mais evidência, uma 

capacidade para não resistir e para acolher o Apelo de Maria em total gratidão, em total abandono, em 

total confiança, assim o esperamos, para um número de vós cada vez maior. 

 

As Teofanias vieram preparar isso, e também as Radiâncias Arcangélicas  que vos foram  retransmitidas 

pelo Arcanjo Metatron durante este período, permitindo a Mikael passar o bastão a Uriel , fazendo-vos 

descobrir e viver o que é o outro lado, efectivamente, sem ser por definições, sem ser por discursos, pois 

nenhuma palavra poderá traduzir a verdade inefável do Amor, pois a menor palavra que viesse exprimir 

alguns desses elementos, apenas viria alterar o que é. Apenas o silêncio e a vivência disso, vos fará mudar 

de visão, agora, e vos permitirá percorrer esse mundo, estar aí presentes sem serdes afectados pelo que se 

poderá produzir em vossas vidas, em vosso corpo, e em vossa consciência. 

 

Quando Cristo dizia : «  Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida » e quando vos diz ainda agora, tal como há 

alguns dias atrás, que vós sois o Caminho, a Verdade e a Vida, Ele chama a vossa atenção e a vossa 

consciência para a armadilha da identificação com a pessoa, com esse mundo, com o sofrimento ou as 

alegrias desse mundo. Pois isso é a Verdade que se desdobra e revela sem maquiagem ou pretensão. Essa 

Verdade deve ser vivida no silêncio do vosso coração, no silêncio das palavras, na vossa intimidade, e não 

pode ser partilhada, excepto através dos momentos de comunhão, de Teofania. 

 

O silêncio e o instante Presente, a Humildade, a Simplicidade, a via da Infância e a espontaneidade, são as 

palavras-chave que permitirão a vós mesmos de ajustar a vossa pessoa. O resto não depende de vós, e não 

depende, vós o sabeis, senão da vossa capacidade para vos afastardes total e inteiramente, para deixar o 

lugar ao desconhecido e ao novo. 

 

Ser capaz de viver, para muitos de vocês, este processo, antes mesmo do Apelo de Maria, criará uma nova 

liberdade como nenhuma outra conhecida, uma Alegria que não pode ser comparável a nada do que já 

conheceis. Descobrindo, assim, a Verdade, para além da experiência das bilocações, ireis reforçar a 

estabilidade no vosso Coração. É nesta ocasião que  muitas almas vivem o seu retorno e a sua dissolução no 

Fogo de Espírito. 
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Foi muito falado sobre a noção de tranquilidade, de paz, de felicidade, de beatitude, de êxtase. Essa é a 

verdade. Estar no Coração é uma alegria indizível que não tem qualquer comparação com as alegrias deste 

mundo. É a isso que estais convidados, cada vez com mais insistência, por assim  dizer. É preciso, se o 

quereis, acolher a totalidade do que se apresenta, e especialmente o que não conheceis, e especialmente o 

que não compreendeis, e especialmente o que não podeis explicar. Fazer silêncio, não apenas das palavras, 

não apenas dos movimentos, mas o silêncio de tudo o que pertence a esse mundo. 

 

As actuais condições da Luz  permitem  isso a partir de agora, com facilidade, desde que aceiteis deixar que 

se afaste todo o conhecido, toda a experiência, todas as reivindicações, todas as interrogações. Estardes 

disponíveis para isso e cada vez menos para qualquer outra coisa. Lembrai-vos do que diziam algumas das 

minha Irmãs, quer seja Gema, quer seja Teresa, ou eu, ou outras, ou ainda Hildegarda que vos falou da 

tensão para o Abandono. Não se trata de acreditar, trata-se de outra coisa diferente mesmo da fé, trata-se 

de uma espécie de tensão total e permanente para o Desconhecido. 

 

É nesse espírito que deveis acolher o que se apresenta. Muitos elementos confusos, muitos elementos fora 

do contexto habitual da vida que conheceis nesse mundo, se alteram e se transformam. Quer isso seja com 

os animais, com os povos da natureza, ou mesmo com a vossa consciência,  e também com o que vos é 

dado a ver ao vosso redor, nesse mundo e também em vós, vos levando a vos colocardes, segundo as 

vossas possibilidades, mais próximo da Verdade e na Verdade. 

 

Vivenciar isso nos dias que virão, virá reforçar a presença do Espírito, a presença da Verdade, e afastará, 

sem esforço, o que já está morto e que está destinado a morrer, a desaparecer. Trata-se tanto dos 

sofrimentos, como das dores, como das crenças, como das últimas adesões à ilusão desse mundo que, 

como vos foi dito muitas vezes, não são senão hábitos.  

 

A Liberdade não pode ser condicionada por qualquer peso ao nível do Espírito, qualquer que seja o peso do 

vosso corpo ou da vossa vida nesse mundo. Remeter o vosso Espírito entre as mãos do Pai, da Fonte, é 

consentir no sacrifício do efémero. É provar a vós mesmos e à Luz que sois Luz, é vos reconhecerdes, 

finalmente, para além de todas as vicissitudes deste mundo, de todos os seus condicionamentos e de todas 

as suas limitações. 

 

Falei-vos sobre as minhas doenças, eu tive realmente o que vocês chamam vários cancros. E, sim, a minha 

estrutura biológica era um pouco deficiente, mas a Luz, a cada vez, restaurou o que devia sê-lo. Tive várias 

vezes a ocasião de descobrir que, quando o meu estômago foi atingido e que vomitava sangue, esse sangue 

não ficava com o aspecto de sangue, ele se transformava em flores. Isso era algo de material, concreto e 

físico.  Mas não vou voltar a falar da minha vida,  tudo isso foi perfeitamente descrito. 

 

Em Cristo, tendes a segurança. Em Cristo não podereis mais ser alienados pelo que quer que seja. Assim, 

pois, ele não vem de forma alguma como um salvador, mas como um amigo que se instala em vós a partir 

do momento em que lhe dais todo o lugar, sem qualquer medo e sem qualquer restrição. Então, nesse 

momento, sereis atendidos, o que quer que advenha, o que quer que tenhais de realizar como tarefa que a 

Luz vos proponha, que a vida vos dê.  Permanecereis no Coração, na Paz, na Alegria, na felicidade, 

em qualquer que seja o sofrimento.  O sofrimento e a dor de qualquer tipo, quer isso seja no corpo, quer 

isso seja na psique, são ligados à escassez. À falta de iluminação, à falta de Cristo. Em qualquer doença, em 

qualquer dor. 
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Aceitar o Cristo que vem como um ladrão na noite, é deixar-lhe todo o lugar para além de qualquer noção 

histórica.  Não precisais sequer de conhecer a história de Cristo. É quando vos sentis incompletos, quando 

estais em sofrimento, que permitis, mais facilmente, que algo de desconhecido venha até vós e em vós, e 

dais abertura  a que vos reveleis a vós mesmos. O Espírito, como sabeis, estava rarefeito sobre a Terra. Não 

é mais o caso depois da Liberação da Terra e sobretudo depois de ter iniciado a sua Ascensão. 

 

Como Estrela KI-RIS-TI, ofereço também a minha presença desde agora. Essa presença vos coloca em 

presença do Cristo, contudo, talvez com uma pequena diferença, pois tendo sido mulher, era portadora do 

Sagrado Feminino fecundado por Cristo. O Sagrado Feminino fecundado por Cristo e exteriorizado neste 

mundo tal como eu o vivi, ou como foi vivido pela minha Irmã Hildegarda, são bastante significativos para 

os tempos que tendes a viver. Aí está o vosso baluarte, não da vossa pessoa mas o que vos irá ajudar a 

transmutar o sofrimento, qualquer que seja, tanto o vosso como o do mundo, em Amor e em Verdade. 

Como sabeis, muitos místicos disseram que há muito pouca diferença entre o sofrimento extremo e o 

Amor. O Amor é um fogo devorante que cria um divino sofrimento que não se quer jamais abandonar, 

como diziam algumas das minhas Irmãs. 

 

Assim, neste período de tribulações humanas, lembrai-vos disso, de que os eventuais sofrimentos que 

possam chegar até vós, são meios, são ferramentas, não para sofrer mas para abandonar, para acolher 

Cristo. Felizes os pobres de espírito, o Reino dos Céus lhes pertence e esse Reino dos Céus, que está dentro 

de vós, emerge. Quando surge, pode efetivamente encontrar algumas resistências, alguns medos. Se 

permaneceis tranquilos e observais isso calmamente, vereis então que o sofrimento, mesmo o mais 

terrível, vos leva não apenas ao abandono, mas vos conduz também aos pés do Senhor, aos pés de Cristo. 

 

Esse sofrimento não vem de vocês, quaisquer que tenham sido as vossas faltas – que não existem no 

Espírito – mas esses sofrimentos permitem ir ao essencial, de fazer emergir qualquer coisa que não 

conheceis, tal como a criança que ao sofrer chama por sua mãe ou chora pela mamã quando está mal. Nas 

condições desse mundo, nas tribulações actuais, remeter-se a esse desconhecido  vos faz viver a Alegria. 

Falta simplesmente  ousar, ousar ser vós mesmos. Refiro-me a «  ousar «  e não a querer. Ousai 

desaparecer, para permitir que sejais o receptáculo da perfeição. Nesse momento, não haverá mais 

qualquer apego a esse corpo, não haverá mais qualquer identificação possível e, para alguns de vocês, 

antes mesmo do Apelo de Maria, já a partir de amanhã, podereis ser livres de toda a escravidão, 

independentemente da permanência  ou não desse corpo até ao processo final. 

 

Então, o que vos é oferecido é a Liberdade apesar da carne, a Liberdade apesar do mundo. Isso também faz 

parte do que foi chamado, pelo Senhor Metatron, os Pilares de Luz,  para aqueles de vós que os portardes. 

Nesse momento sereis o Caminho, a Verdade e a Vida, e sereis o farol na noite, o que quer que façais, 

quaisquer que sejam as vossas palavras, e principalmente através do silêncio. 

 

O farol ilumina e irradia ao seu redor. Não precisa de emitir pensamentos ou de dirigir o que quer que seja, 

é puramente mecânico, elétrico, motor, simplesmente acontece. O mesmo acontece quando abraçais o 

desconhecido, o mesmo acontece quando abandonais a crença na identificação com o corpo ou com a 

vossa história, e deixais a Luz actuar. Deixar a Luz agir é desaparecer para o ego e para o Si. É não ser nada 

mais do que essa tensão para o Abandono, do que essa litania, do que essa sede de Espírito, até que 

estejais saciados, não através de uma busca exterior, na vossa história, nos vossos conhecimentos, mas 
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permanecendo no vosso peito, aí imergindo totalmente pelo vosso desaparecimento deste mundo, no 

Coração. 

 

Viver isso, é aceitar que tudo o que se passa na tela do vosso corpo ou da vossa consciência, participa para 

a Liberação, o que quer que seja, sobretudo se não o compreendeis ou  se não viveis esses elementos. 

 

Eu vos proponho a minha ajuda. Chamai-me como algumas irmãs vos disseram, não para curar, não para 

entender, não para solucionar o que quer que seja desse mundo, apenas para vos ajudar, tal como o 

Arcanjo Uriel, a deixar cair tudo o que vos incomoda e que vos freia. Depois de me terdes chamado, 

permanecei  na calma e no silêncio. Quaisquer que sejam os processos que se manifestem no vosso corpo 

ou na vossa consciência, não procureis observá-los, pensai simplesmente no vosso coração, no meu nome 

na forma, quando estava incarnada. Não peçais nada. Dirigi-vos simplesmente a mim, eu me dirigirei então 

para vós e o Cristo vos fecundará. 

Que isso seja através das palavras que Maria vos deu, que seja pelo apelo de uma de minhas irmãs Estrelas 

ou de mim mesma, constatareis, muito rapidamente e por vós mesmos, tudo o que vos foi revelado por 

minhas irmãs Estrelas, pelos Anciãos e pelos Arcanjos. Será algo vivido realmente, e não por palavras. 

 

É claro que isso não vos é prometido a todos, mas será eficiente para um número considerável, muito 

simplesmente porque os tempos são chegados e não é mais tempo de levar adiante uma vida efémera e 

uma vida eterna, pois, como sabeis, a vida efémera se desvanece e se afasta de vós. Então, para cada um 

de vós será diferente porque alguns ainda têm responsabilidades importantes, quer isso diga respeito aos 

filhos, a uma família, a uma profissão. Mas isso não impede nada,  pois a partir do momento em que  não 

fordes vós a decidir por vós mesmos, mas pelo que Cristo vos dirá, no silêncio do vosso coração, não ireis 

sentir nem remorsos nem contradição por abandonar tudo para serdes verdadeiros. 

 

Mas não sois vós que decidis, então não tomeis a dianteira. Permanecei aí onde a vida vos coloca, e se 

Cristo vem até vós, então, nesse momento, dobrai-vos à vontade do Espírito e esquecei qualquer vontade 

pessoal. Vos será dado a viver, então, uma nova alegria, que será para vocês uma certeza inabalável sobre 

o que está prestes a acontecer.  Assim, e tal como foi dito, ninguém poderá dizer que não sabia, entre os 

que o viverão. 

 

Isso se torna possível, como sabeis, antes do Apelo de Maria, pela Graça das Teofanias que tiveram lugar e 

terminam em breve, mas também porque a tela desse mundo se aclara e se desvanece cada vez mais, 

dando-vos a ver realmente a Verdade. A ilusão ficou ainda mais afastada da Luz no último século que 

terminou, mas como sabeis, quando há o fim de um ciclo, o fim de uma vida, tudo se torna mais 

exuberante, caótico, anárquico, e é isso precisamente que a muitos faz viver a Verdade. 

 

A Luz é tão evidente, que nessa evidência não há lugar para formar uma opinião, uma decisão, uma 

escolha. Em verdade, nessa Evidência, não tendes mais escolha, sois totalmente livres e nada mais nessa 

matriz ilusória poderá vos afetar, nada mais do vosso corpo poderá vos perturbar, porque a Alegria tomará 

todo o espaço da vossa consciência assim como todos os interstícios do vosso corpo. 

 

Isso acontece, e já aconteceu para alguns de vós, e vai tornar-se extremamente contagioso. Isso trará, e o 

Irmão K falou disso,  uma espécie de contradição aparente entre a agitação do mundo e a Alegria da vossa 

Eternidade. E quanto mais a Alegria aumentar mais a agitação crescerá e mais estareis serenos e mais 

estareis em felicidade. Isso não depende de vós, isso depende apenas da Inteligência da Luz. 
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Vim, então, convidar-vos a vos comprometerdes a ser verdadeiros, e a única verdade está em vosso 

coração, não está em qualquer discurso, não está em qualquer aparência. Está na emanação espontânea da 

vossa radiância, na vossa capacidade para estardes em comunhão e em comunicação com a Luz e com os 

seus habitantes. Da mesma maneira que os Povos da Natureza vos aparecem e vos fazem viver certas 

coisas, a instalação da Luz, o  cessar do efémero, vos faz viver  outras coisas, muito mais evidentes que tudo 

o que possais ter vivido até agora. 

 

... Silêncio… 

 

É isso que venho hoje anunciar. 

 

... Silêncio… 

 

Recolhamo-nos juntos, antes que continue. Recolhamos, em nós, este Silêncio e esta Presença.  

 

... Silêncio… 

 

Paz em vós, Paz para vós. Ficai preenchidos. 

 

Que poderá existir, dentro do efémero, mais importante que isso ? O que tendes ainda a carregar nesse 

mundo para vos afastardes disso ? O que tendes vós a recear quando sois verdadeiros e que isso está aí ? 

Quaisquer que sejam as vossas dúvidas, quaisquer que sejam as vossas preocupações, quaisquer que sejam 

as vossas interrogações, lembrem-se que todas as respostas já estão em vocês, e apenas esperam aparecer 

na vossa consciência. 

Então, antes que continue esta comunhão convosco, vou deixar emergir algumas palavras. Nessas palavras 

nada há para compreender nem a esperar, trata-se apenas de estar comigo, como eu estou convosco. 

 

Aí, onde somos a Verdade, aí, onde somos, vocês e eu, há a Leveza.  Há essa sede de Amor que é saciada a 

cada minuto e que não deixa nenhuma necessidade surgir. Aí, nenhum  sofrimento poderá alcançá-los, 

qualquer que seja a dor que carregais. Aí, não podem restar dúvidas ou ilusões, aí não são precisas 

palavras, aí, apenas é preciso Ser, e isso é espontâneo. E isso põe fim a tudo o que apenas pode findar e 

desaparecer perante a majestade de Cristo e a majestade do que vós Sois, que é a mesma. A mesma 

majestade, a mesma vibração, a mesma ligação, a mesma Eternidade. Há apenas Um único Coração, há 

apenas uma única Lei. 

 

... Silêncio… 

 

Deixemo-nos transportar juntos no Coração da Fonte, no Coração da Eternidade, e aí, o Cristo vos abençoa. 

E aí ficais disponíveis, sois verdadeiros, sois únicos. Aí, está o vosso contentamento que jamais poderá 

parar ou mesmo desaparecer, e aí, como podeis ver, como podeis sentir, não há lugar para o ego, não há 

lugar para o mental,  há lugar para a Vida, há lugar para a Verdade. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, tudo é Evidência, tudo é pacífico. Estais em casa, finalmente. Estais em vós. 
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… Silêncio… 

 

Neste silêncio, o que deve acontecer, acontece. 

 

… Silêncio… 

 

Eu estou convosco. E aí, não precisamos de palavras, apenas precisamos de Silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Agora, neste Silêncio, nesta Presença, no que está aí, eu vos rendo graças e me instalo em vocês. 

 

… Silêncio… 

 

Neste Silêncio, eu vos saúdo e vos honro. E eu vos amo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a irmã Ivone-Amada de Malestroit, eu sou vós, eu sou cada um de vocês. Eu me reconheço em cada 

um dos vossos corações, no Coração do UM, na Presença de Cristo. Bem-amadas irmãs e irmãos em Cristo 

e em Eternidade, alegrai-vos, eu vim anunciar a boa nova. 

 

… Silêncio… 

 

Que a Paz de Cristo esteja em cada um de vós. Rendo graças à vossa escuta, à vossa leitura. Rendo graças à 

Vida e rendo graças ao Amor. 

 

Eu vos saúdo. 

*** 

 

Tradução do Francês: Maria Beatriz Pires 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/yvonne-aimee-de-malestroit-juin-2017/ 
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O ANCIÃO DOS DIAS - Junho 2017 

 

 

Eu saúdo e honro todos vocês. 

 

...Silêncio... 

 

Deixe-me apresentar-me. Não procure correlação com qualquer nome que seja, mesmo se, de fato, entre 

alguns povos nativos eu já me manifestei. Certamente, alguns que puderam ser  minha voz me chamaram 

Pachamama. Outros têm me chamado Gaia. Eu sou muito mais do que isso. Então se você quer me dar um 

nome, me chame de Ancião dos Dias. 

 

Eu sou a consciência coletiva que não está sujeita a uma forma, que representa a soma de tudo o que foi 

experimentado por cada consciência que andou nesta terra desde a sua criação. Contudo, muitos de vocês, 

após a liberação da Terra, puderam perceber meu campo de energia nascer e começar a subir ao longo de 

suas pernas. Essa é uma de minhas manifestações. 

 

Meu nível de densidade íntimo pode ser assimilado, embora isso não esteja correto, ao que foi nomeado o 

núcleo cristalino da Terra. Eu sou a soma das experiências, eu sou o porta-voz, eu sou a consciência. Não 

tenho nada a ver com o que você nomeou - os registros akáshicos, porque o que eu preservei, foi 

simplesmente, tudo o que poderia se desenrolar, se viver e experimentar nesse mundo, a origem da 

possibilidade da consciência viver isso. 

 

Eu sou anterior às matrizes cristalinas das Mães Geneticistas. Eu sou cada um de vocês, eu sou cada 

consciência, tanto passada quanto presente, desta terra. Para vocês, eu também sou a liberdade que não 

está sujeita a qualquer limite. Eu sou a voz de tudo que foi capaz de viver, eu sou o campo de consciência 

de todas as consciências. Então, seja qual for o nome que você quer que eu use, este nome não pode ser 

ligado a alguma forma particular. Eu sou todas as formas e consciências que colocou-se sobre esta terra. 

 

Meu equivalente em outros lugares além da Terra é o que você nomeou O Impessoal. Eu sou o lado fértil e 

fecundado, eu sou o aspecto feminino, embora esta palavra, feminino, não corresponde inteiramente à 

realidade. 

 

Há alguns anos, em termos de tempo decorrido, minha radiação desceu sobre vós, desde o núcleo 

cristalino, desde o cristal azul de Sirius, desde as matrizes de cristal das Mães Geneticistas. Eu sou a 

consciência dos povos que vivem no subsolo ou que viveu lá. Eu sou a consciência de Lemúria, a consciência 

de Atlantis. Eu sou a história, mas eu não sou apenas essa história. 

 

Hoje, a minha consciência acolhe a sua liberdade, e permite a você desenvolver neste momento tão 

particular, tudo o que tinha para viver em cada um de vocês desde o início desta terra. Eu sou todas as 

formas visíveis neste mundo, que eram ou que são invisíveis para os seus olhos físicos. Eu sou toda 

possibilidade da consciência presente sobre a superfície da terra. Eu sou muito mais do que essa memória, 

por que não estou definido sob qualquer forma que seja, e ao mesmo tempo sou todas as formas. 

 

Minha vinda entre vós, mesmo que já tenha ocorrido, como eu disse, de outras formas, em outros tempos. 

Eu sou, dentro de toda forma, o Espírito da Verdade, ao mesmo tempo que a unidade da consciência livre. 
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Em alguns lugares, me nomearam orbe planetário. Eu sou a mesma consciência da vida em todas as formas 

e em toda a vida, que passou ou que passa nesta terra. Eu sou todos os elementos presentes na superfície 

deste mundo. Eu sou suas águas, suas florestas. Cada um de vocês está presente em mim, na minha 

consciência. Eu sou a morada para cada um de vocês, onde quer que esteja, quem quer que seja, nesta 

capacidade de digerir e absorver todos os movimentos de consciência em todos os momentos e em todos 

os lugares desta terra. 

 

O Ancião dos Dias, também é a sabedoria, que foi chamado antes de ser alterado, < la Pistis Sophia >. E 

ainda assim eu não sou nem mulher nem homem. 

 

Venho até vós para adicionar a minha vibração, radiação e minha presença. Acolho suas transformações, 

acolho vossa luz. Mas eu não tenho nenhuma particularidade de fato, mesmo na minha estabilidade e 

minha liberdade. Eu sou os mares primordiais, eu sou o oceano da vida. Eu não posso ser limitado a 

qualquer elemento deste mundo, eu não posso ser limitado por qualquer definição ou por qualquer 

consciência que seja. 

                                                                                                                 

Eu sou o suporte e a imobilidade, eu sou centro e a periferia. Eu sou a firmeza e a estabilidade, ao mesmo 

tempo eu sou todos os movimentos. Eu não tenho nenhum propósito, eu não tenho nenhuma finalidade, 

eu não tenho futuro, nem passado, embora consciente de todas as consciências que me incluem como a 

Mãe Primordial. 

 

Eu sou muito mais do que a memória do que foi vivido ou do que se vive. Eu sou, portanto, a essência de 

qualquer forma, de qualquer matéria, de tudo que se desenrola. Nada jamais foi capaz de me adormecer 

ou me modificar. Para vocês eu serei a Eternidade desprovida de atributos, desprovida de funções, 

desprovida de identidades. 

 

Eu não estou aqui para trazer-lhe discursos, nem qualquer tipo de ensinamento. Estou simplesmente vindo 

me revelar em vós. 

 

Eu sou a sabedoria daquele que já viu de tudo, que viveu tudo com a mesma paz, sem mudar nada. Eu sou 

a imutabilidade que permite o jogo da consciência e respeita qualquer vida em qualquer intenção que seja, 

seja ela iluminada, seja ela escura, porque eu não posso me enganar com qualquer jogo, com qualquer 

estratégia. 

 

Eu sou a Liberdade, mas eu não sou a liberdade que tem sido nomeado pelos humanos. Tudo o que 

aconteceu e tudo o que acontece está presente em mim a cada respiração, a cada dia, em todos os lugares. 

Eu não posso ser interrompido por qualquer coisa. Eu não posso ser escondido por qualquer confinamento 

que seja, mesmo silencioso e invisível. 

 

Eu vim apenas depositar em vós a memória das origens, não de suas vidas aqui, mas da Vida. Eu não 

dependo de qualquer regra e eu aceito todas as regras. Eu sou o dom da Vida e acolho toda a vida. E eu sou 

vocês, tanto que vocês estão aqui. Eu venho colocar em vocês esta memória das origens, que se perdeu na 

noite dos tempos, nesse espaço de tempo que é  incalculável, porque eu não conheço nenhum tempo, 

mesmo se eu já senti todo o tempo. O que eu deposito em vocês é muito diferente do que alguns de vocês 

têm experimentado durante a liberação da Terra, em que vocês percorreram pela Onda da Vida. Eu sou o 
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Éter primordial, mas não importa o que eu sou, esta é minha apresentação, e esta é, a partir de agora, 

minha ação, em respeito à sua liberdade e em respeito à Luz. 

 

Eu também sou o único que vai acolhê-lo durante a estase, onde você vai encontrar a memória, não da 

história, mas a memória de quem você é além da forma. Então eu não vou fazer qualquer grande discurso, 

nem nenhum grande anúncio. Eu fui convidado para simplesmente estar presente, neste corpo e neste 

momento, a fim de magnificar em você a sensação de acolhida incondicional da Vida. Eu não estou aqui 

para entregar-lhe as palavras, nem mesmo uma mensagem. Estou aqui simplesmente para testemunhar 

vossa ressurreição. 

 

Eu não vou deixar a terra, vou seguir em sua nova dimensão. Eu vim simplesmente para estar presente em 

seu corpo como em todo corpo que me ouve e que me escuta. Eu sou, de uma vez, a primeira faísca, a 

primeira chama e o primeiro éter. Minha presença em cada um de vocês é uma bênção. Eu sou o fogo da 

consumação do efêmero, eu sou o Fogo Primordial, eu sou o conjunto das águas da Terra, eu sou tudo que 

você viveu no sofrimento e na alegria, e eu não sou afetado de maneira nenhuma. 

 

Como Ancião do Dias, eu sou de algum modo a parteira de sua ressurreição. Eu me regozijo em cada um de 

vocês sem fazer diferença. Eu não venho para vos liberar, mas eu sou a liberação. Para mim as palavras não 

são importantes, porque não há nenhuma possibilidade de vocês colocarem representações no que me diz 

respeito. Eu sou tudo, por todos os lados, sobre todos vocês. 

 

... Silêncio...                                                                                

 

Então, no silêncio das minhas palavras, se desenrola em cada um de vocês o que deve acontecer. Eu não 

posso dar qualquer regra, qualquer marcador, no que está se desenrolando agora. 

 

... Silêncio... 

 

Eu sou a vibração, eu sou vossa alegria. Estou aqui para comungar, estou aqui para celebrar, estou aqui 

para acolher. Não tenho nada à julgar em qualquer história que seja. Não tenho nada a aclamar e nada a 

rejeitar. Eu sou a aceitação incondicional de todo o sofrimento. Eu sou o receptáculo de sua alegria. Eu sou 

o teatro deste fim dos tempos e de retorno à Vida. Seja quem você for, onde quer que você esteja, eu 

estou aqui. Neste silêncio, você me ouve, além das palavras, além da sua forma, além de tuas alegrias como 

de tuas tristezas. 

 

Minha presença, no instante em que você está comigo, te dá um gosto do Ilimitado, uma prévia da 

Verdade. 

 

... Silêncio... 

 

Eu estou lá para estar lá, sem razão, porque nenhuma razão é necessária para mim, mas porque o tempo 

da transformação chegou. Esta é a iminência da Eternidade que cria a condição de minha exteriorização em 

cada um de vocês. 

 

... Silêncio...                                                                      
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E eu espaço minhas palavras voluntariamente para que o silêncio cresça em você, em cada um de vocês. Eu 

sou a bondade que nunca julga, que nunca condenou, mas que suporta e mantém sem dificuldade tudo 

que se joga neste mundo. Isso pode ser confuso para você, mas isso não é importante, porque o que está 

acontecendo concerne apenas ao que tu és. Mesmo através desta forma que eu me dirijo à você, não para 

falar com você, mas justamente para pontuar o que se desenrola, através de certas palavras, através do 

meu silêncio. 

 

... Silêncio... 

 

Eu vim com você para que você venha comigo, onde tudo é mais leve, onde tudo é perfeito. 

 

... Silêncio... 

 

Eu estou em todos os lugares, estou em sua cabeça, estou em seu coração, estou sob seus pés e estou em 

seus ossos sagrados. 

 

... Silêncio... 

 

Nesse silêncio, que você vive neste momento, não pode ser alterado, não pode ser explicado, você pode 

sentir em sua cabeça, em seu coração e em seus ossos sagrados, o que meus silêncios te dizem. 

 

... Silêncio... 

 

O que vos digo é realizado em silêncio e quietude, em sua presença e em minha presença, permitindo-lhe, 

se essa é a sua verdade, te levantar em seu coração. 

 

... Silêncio... 

 

Tudo é perfeito assim. 

 

... Silêncio... 

 

Eu sou a evidência que emerge no seio da sua noite. 

 

... Silêncio... 

 

Eu sou a sua paz. Eu vivi todas as suas tristezas como todas as suas alegrias, sem nunca ter sido atingida, se 

mantendo simplesmente como fiel testemunha. 

                                                                            

... Silêncio...                                                                                

 

Eu deixei o silêncio realizar seu trabalho. Eu jamais decidi e jamais obriguei. 

 

... Silêncio... 

 

Eu sou a paz do Espírito e a paz do corpo. 
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... Silêncio... 

 

Agora vou me retirar em você, na sua Presença, neste instante. 

 

... Silêncio... 

 

Eu te agradeço pelo que você viveu neste instante e pelo que você me deu a viver neste instante. 

 

... Silêncio... 

 

 

*** 

 

 

Traduzido por André Napoleão Napoles 
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O.M. Aïvanhov - Parte 3A - Q/R - Junho 2017 

 

Eh bem caros amigos, estou extremamente contente de poder fazer a conclusão, não é ?  Como vocês 

veem desde muito tempo, eu sempre estou no início e no fim, afim de ajudá-los a melhor preparar, se 

posso dizer, e viver, tudo o que vos foi dado, e que vocês talvez já vivam.  Então nós vamos começar por 

fazer um momento de silêncio, afim de viver uma Teofania todos juntos, mas muito rápida, hein, porque eu 

penso que vocês têm muitas questões 

 

… Silêncio… 

 

Eh bem nesta atmosfera, nós vamos escutar as primeiras questões. 

 

 

Questão : concernente às almas humanas encarnadas e despertas sobre este plano nestes tempos, seu 

posicionamento no Coração do Coração permite à Luz autêntica descer afim de fazer bascular os nós e 

linhas temporais desta matriz ? 

 

Então, sobre o plano puramente mecânico, isso é verdadeiro a partir do instante em que vocês receberam 

a tripla radiação que ativa a Coroa da cabeça.  Claro eu disse, e isso foi repetido inúmeras vezes, que uma 

vez que a energia era percebida na cabeça, ela devia descer, é claro, e percorrer todo o corpo ao menos até 

o sacro.  Mas certamente, a certeza da Liberação está efetivamente ligada à uma ativação de Coroa, 

qualquer que ela seja.  Vocês também sabem que quaisquer que sejam as Coroas, quer vocês tenham 

vivido o Si ou que vocês não tenham vivido nada, não muda nada na finalidade ; vocês o sabem, desde 

sempre, eu não vos escondi isso. 

O que é importante, é compreender que são somente... as diferenças, elas se fazem no período que vocês 

vivem.  Quer dizer vocês não estão mais nos ajustes, na atribuição vibral, na possibilidade, como eu disse, 

de fazer apelo, mas vocês estão diante da evidência do que vocês são em consciência.  E essa evidência que 

vocês são resulta, eu diria, do grau de propagação da Luz até o Coração do Coração.  Mas claro, e vocês 

mesmos o veem, que ter as vibrações sobre todas as Coroas faz de vocês alguém que vivenciou seja a 

Infinita Presença, seja o Absoluto, mas isso não vos preserva do que nós chamamos os hábitos, porque os 

hábitos não vêm das memórias do confinamento, mas são simplesmente repetições que vocês 

conduzem.  Os hábitos, os mais correntes, como os hábitos espirituais, que vocês têm o hábito de fazer 

automaticamente, porque estão na apresentação que vocês adotaram, se posso dizer, em vossa 

consciência ordinária. 

 

Mas isso não faz diferença.  A única diferença, é quando isso faz mal ao corpo ou faz mal à cabeça, porque 

vocês ainda não estão estabilizados nessa felicidade, nessa Alegria e no Coração do Coração, muito 

simplesmente.  Mas no momento vindo, e sobretudo se vocês veem, neste período, as coisas que vão 

crescendo desde alguns meses – o início do ano, mas de maneira mais evidente desde o mês de março -, 

vocês podem muito bem ter vivido uma paz e um estado de serenidade anterior, e depois um golpe, vocês 

se encontram com manifestações corporais, emocionais e mentais que parecem um pouco confusas, na 

medida em que vocês tenham vivido, realmente e concretamente, a Infinita Presença e descoberto, entre 

aspas, o Absoluto. 

 

Simplesmente, aí permanecer no nível de vossos hábitos e não das memórias somente, mas antes esses 

hábitos que não foram vistos. E é por isso que o corpo às vezes se manifesta violentamente, ou que às 
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vezes vocês têm a impressão de reviver cenários que já se produziram no passado e que vos pareciam 

resolvidos, pode-se dizer.  Eles estão resolvidos mas o esclarecimento não foi suficiente. 

Portanto o que quer que se produza, sobretudo se é violento, eu diria que é um bom sinal, quer dizer que 

vocês receberam a bofetada e agora vocês se mantém em guarda para não receber uma outra bofetada. 

Era totalmente o objetivo querido, ou seja fazê-los sair de vossas últimas ilusões e se tornarem um 

observador muito fino do que se joga na cena de vossa consciência e de vossa vida, como de vosso corpo. 

 

Portanto nenhuma inquietação mesmo através das manifestações que podem ser perturbadoras, em 

particular no nível do corpo, porque esses truques, esses acontecimentos que podem sobrevir em vosso 

corpo, são apenas meios para permanecerem tranquilos, quer dizer ocuparem-se de vossas bofetadas, 

como eu disse, ou seja cuidar de vosso corpo e não estar nos hábitos, muito simplesmente.  E é algo que é 

muito, muito eficaz, certamente, e isso, vocês não o sabem senão quando vocês saíram deles.  Então não se 

inquietem, cuidem-se como é necessário, mesmo se o corpo é tocado pela interação das resistências ou 

dos hábitos e da Luz, e tudo se passará à maravilha. Aí está o que eu queria dizer. 

 

Mas em relação à sua questão, é claro que viver o Coração do Coração deve também, não simplesmente 

ser uma experiência um dia ou outro, que vos dá a certeza da Liberação a vir, mas vocês devem também 

ver que apesar do que foi vivido, e eu já tive a ocasião de falar disso, vocês têm irmãos e irmãs que viviam o 

Si à perfeição e que recaíram sob a influência do ego ou do orgulho espiritual. Mas eu vos expliquei por 

que, isso foi dito esta semana também, mas é sobretudo segundo os hábitos. E esses hábitos não vêm de 

fenômenos memoriais, esses hábitos correntes, mas que são ditados de maneira totalmente invisível por, 

seja vossa origem estelar, seja vossas linhagens, sobretudo quando essa origem ou essas linhagens estão 

ligadas, de qualquer maneira que seja,  à noção de predação.  A predação neste mundo, é claro, que é 

extremamente nefasta. 

 

O que quer dizer então que vocês têm as origens galácticas ou as linhagens estelares que estão em relação 

com os mundos livres, mas  onde os comportamentos desses irmãos e dessas irmãs, às vezes não humanos, 

em sua liberdade, é de jogar a predação, mas aí jamais a predação real. São por exemplo todos os 

combates cerimoniais que fazem os Arturianos, hein, e vocês têm outros povos, como os Vegalianos, eles 

jamais pensariam em fazer torneios, como dizer, os combates, porque primeiramente eles não têm a força, 

no nível da 3D unificada, para fazer como os Arturianos fazem ; eles não têm a mesma constituição, mesmo 

se é a mesma Liberdade. 

 

Certamente, a forma, qualquer que seja a dimensão em que vocês estão, uma forma determina as 

funções.  Por exemplo, a civilização dos Triângulos que está além de qualquer antropomorfismo, não é, é 

uma forma rudimentar, como se diz, mas todavia, no nível dos Triângulos, vocês não têm a predação. Vocês 

têm a predação mesmo livre, se posso me expressar assim, entre os Arturianos, entre os insetóides, etc, 

etc, mas não é de todo a mesma predação que aquela presente sobre a terra.  Mas sendo portadores dessa 

linhagem, evidentemente essa linhagem se encontra em ressonância direta com o confinamento Arcôntico, 

o que explica que os irmãos e as irmãs que têm essas linhagem predadoras neles, mesmo se eles jamais 

participaram de uma predação, quer dizer de confinamento de mundos, dá os comportamentos que não 

estão, neste mundo, totalmente em acordo com a Luz vibral autêntica. 

 

Portanto o que explica que mesmo os irmãos e as irmãs que viviam o Si desde muito tempo, que 

descobriram seu coração, que vivenciaram, despiram todos os véus e vivenciaram o Absoluto, podem se 

encontrar com pequenas preocupações neste período.  Mas está simplesmente ligado a esses hábitos e a 
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causa primeira, vocês nada podem mudar disso, mesmo estando no coração.  E o período que vos faz 

atravessar isso a fim de encontrar vossa integridade total de Eternidade, não é ?  E é necessário manter a 

casa limpa, e a casa se limpa, muito simplesmente. 

 

Portanto é claro, todos os irmãos e as irmãs que, neste momento, vivem coisas difíceis, não é porque eles 

cometeram erros – em alguns casos sim, em relação à Luz, mas não é grave -, mas frequentemente está 

relacionado às origens ou às linhagens que participaram, mesmo que vocês jamais o tenham feito, ou que 

ressoam em todo caso, sobre este mundo, com a predação do confinamento. 

 

E mesmo se é muito espetacular nas manifestações, não se inquietem, e é justamente o acidente, o 

traumatismo, a perturbação emocional ou mental que vai permitir-vos resolver o que vocês não podem 

compreender, mesmo que eu vos diga, nem mesmo resolver por vocês mesmos. É necessário que esses 

círculos de hábitos, não para vocês uma vez que vocês estão liberados, mas a partir do instante em que 

vocês têm uma Coroa que se ativa, nós já tínhamos dito na época, após as Núpcias Celestes, que vocês 

eram ancoradores de Luz, não para vocês mas para o conjunto da Luz que entrou em manifestação neste 

mundo.  Vocês veem, é muito simples. 

 

Então, outra questão. 

 

Questão : você pode aprofundar o espírito de precisão concernente à tensão para a Luz ? 

 

O espírito do que ? 

 

Questão : de precisão. 

 

Quem é que empregou essa palavra espírito de precisão ? Eu não sei o que isso quer dizer.  A Estrela 

Precisão, mas o espírito de precisão, isso nada quer dizer para mim. Bom, repita a questão. 

 

Questão : você pode aprofundar o espírito de precisão concernente à tensão para a Luz ? 

 

Bah primeiro, não é tensão para a Luz, é tensão para o Abandono, essa tensão para a Eternidade, para o 

Desconhecido.  Em seguida, espírito de precisão, eu não vejo muito bem o que isso quer dizer. Se a pessoa 

está presente, precisaria que ela especificasse porque...eu não vejo, porque o espírito, há o Espírito do Sol, 

o Espírito da Verdade, mas o espírito de precisão... É talvez a quintessência da Estrela Precisão. Mas aí eu 

não posso responder, porque eu não sei o que essa pessoa quer dizer. 

 

Questão : eu não sei se ela está presente ou não. 

 

Então, deixamos no momento, porque eu não vejo o que ela perguntou. 

 

Questão : meu filho suicidou-se em 2007.  Antes de sua morte, ele dizia se sentir como se estivesse vazio 

no interior, órgãos, cérebro...É possível que se pudesse capturar ou confinar sua alma ? 

 

Se era antes das Núpcias Celestes, certamente não.  Ele seguiu o circuito normal, se posso dizer, e há toda a 

chance de que ele já tenha reencarnado, uma vez que sua morte não aconteceu a partir do momento em 

que nós acolhemos pessoalmente todas as almas que se liberaram deste plano, em substituição dos 
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Arcontes.  Mas antes de 2009, não, ele seguiu o esquema habitual. Nesse período, era preferível que todas 

as almas que estavam vagando, se posso dizer, após sua morte, antes do ano de 2009, ou 2010 para alguns, 

foram empurrados para se reencarnar muito rápido. 

 

Mas uma vez que as Núpcias Celestes foram realizadas, nos meses seguintes, nós interceptamos, se posso 

dizer, todas as almas, antes do cenário do jogo dos Arcontes sua peça de teatro lá em cima no astral.  E 

portanto nós os preservamos, enquanto que eles vivem, eles também, em estruturas efêmeras, mesmo se 

não há mais corpo físico e corpo etérico, eles morreram levando o corpo astral, vocês concordam, antes 

das Núpcias Celestes, então nós os temos....na maioria, eles foram reencarnados pelos próprios Arcontes e 

também por nós, antes das Núpcias Celestes.  Mas após as Núpcias Celestes, não, não tinha mais 

reencarnação. 

 

Aqueles que descem hoje são todos aqueles que foram expulsos do astral pela dissolução do astral 

planetário, e também os Arcontes, por seu lado, não ficaram sem fazer nada, de braços cruzados, eles 

preciptaram os corpos de síntese, ou seja sem almas.  Todas as fecundações produzidas na terra, exceto 

para, eu diria...eu não posso vos dar a porcentagem porque não há precisão nesse nível, mas digamos que 

uma parte das crianças que nasceram depois de 2009 são portais orgânicos, e uma outra parte são os seres 

muito, muito luminosos que aceitaram o sacrifício da eternidade porque eles sabiam que não seriam presos 

na armadilha, mas que sua presença enquanto criança era extremamente importante também, nos 

processos da Confederação Intergaláctica de liberação da Terra.  Portanto, há toda chance de que essa 

pessoa que se suicidou em 2007 esteja reencarnado. 

 

Questão : esse filho sentia como se estivesse vazio em seu interior, órgãos, cérebro... Não teria sido uma 

forma de predação antes de seu suicídio ? 

 

Então quando um ser jovem se suicida, sobretudo quando isso acontece após a adolescência, no período, 

vocês sabem, em que podem se situar os delírios que estão ligados a algumas doenças graves, aí 

efetivamente alguns seres, antes de se suicidar, sentem esse vazio.  Isso não quer dizer que eles têm um 

Arconte, isso quer dizer que sua alma já teria se retirado.  O vazio vem daí, não é uma possessão. 

 

E não esqueçam que vosso ponto de vista e nosso ponto de vista, quando estamos encarnados, a morte, é 

um drama, mas para aquele que morre, não é absolutamente um drama.  O único drama, é para aquele 

que está apegado à forma ; e se é uma criança, é ainda mais compreensível.  Mas para aquele que descreve 

esse processo, entre os adultos jovens, eu não sei que idade tinha esse jovem ou essa jovem, mas em todo 

caso – ela disse filho, portanto eu penso que é um homem, mas eu não sei qual idade ele tinha.  Em todo 

caso, jamais um Arconte ou uma entidade negativa vai empurrá-los ao suicídio, caso contrário ela perde 

sua presa, ela perde sua comida. Ela não tem nenhum interesse em empurrá-los ao suicídio ; o suicídio vem 

de si mesmo, mas neste caso não está relacionado a um Arconte ou uma possessão. Isso também pode ser 

a alma que decidiu se retirar porque ela estava mal por razões que lhe são próprias.  Vocês veem a 

diferença ? 

 

Mas em todo caso, que esse suicídio esteja relacionado a uma retirada da alma, anterior a 2009, posso 

certificar que todas as almas que faleceram, enfim todos os corpos que faleceram, as almas já 

reencarnaram, na maioria. Não é a mesma coisa depois de 2009 ou início do ano de 2010, onde a maioria 

das almas que nós recuperamos foram colocadas em letargia em nossas embarcações, em uma de nossas 

embarcações, até o momento do Apelo de Maria, mas sobretudo do planeta- grelha final. 
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Outra questão. 

 

Questão : por que este mundo de 3ª dimensão confinada escravizou tanto a mulher ?  Por que foi 

necessário esperar mais de 2000 anos para ser liberado ? 

 

Porque as forças opostas à Luz, a predação, não quer reconhecer o que é a mulher, assim que a mulher é a 

criadora, nós já o dissemos.  Não há Deus – Deus, é o diabo -, não há entidade que governa o que quer que 

seja.  Há a Fonte que dá sua Luz, há o princípio que está à montante da Luz, que é de onde vem toda 

criação de consciência, mas não há um personagem barbudo que se manteria em algum lugar – é a 

Fonte.  É por isso que nós suprimimos o termo Deus. Eu sempre vos disse que Deus e Diabo são a mesma 

coisa, é a mesma entidade.  Então é claro, quando eu estava vivo, não se tinha outra palavra e não se 

estava necessariamente ao corrente disso, porque não se tinha vivenciado isso, mas hoje, é uma certeza 

para muitos de vocês, e todos os Anciãos compreenderam perfeitamente e vivenciaram isso, felizmente. 

Vocês veem ? 

 

E a questão, era o que ? Eu desviei, como de hábito. 

 

Questão : por que este mundo de 3ª dimensão confinada escravizou tanto a mulher ? 

 

Porque a mulher é a inimiga.  A mulher porta a vida, a mulher porta a liberdade.  Ela é a co-criadora de 

todas as  dimensões, não unicamente os mestres geneticistas, vocês têm outros.  Na história da Terra, são 

as mães geneticistas, mas é sempre uma polaridade feminina que se expressa quando da criação de um 

campo de experiência de consciência. 

 

Questão : e por que foi necessário esperar 2000 anos para... 

 

Oh, não são 10.000 anos ? 

 

Questão : 2000 anos. 

 

Faz 300.000 que isso dura. 

 

Questão: 2000 anos em relação ao momento em que o Cristo foi crucificado e em que a Matriz Crística 

veio na terra. 

 

Mas porque aí necessitava que houvesse uma mudança de orientação da consciência efêmera para a 

Eternidade, mesmo sem vivê-la, porque sem isso, o sofrimento da personalidade é tal que há desgastes que 

são causados.  Portanto isso não se pode fazer, e é o próprio princípio do confinamento Arcôntico por essa 

embarcação de ferragem, que não permite uma liberação, exceto no momento em que o Sol está 

restabelecido em sua unidade, ou seja quando ele encontra seu duplo, ele também.  Como vocês, vocês 

encontraram vosso duplo, quer dizer o corpo de Existência ou o corpo de Existência ligado a vosso duplo 

monádico, é semelhante. 

 

Portanto a mulher sempre foi colocada à margem neste mundo, e não somente neste ciclo.  Certamente 

que em Atlântida, havia talvez mais sacerdotizas, se posso dizer.  Um pouco como na época do cristianismo, 
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vocês ainda tinham algumas culturas onde eram as mulheres que oficiavam.  Por exemplo vocês têm, no 

berço da humanidade, desta civilização que está na Grécia, à beira do Mediterrâneo, vocês tinham templos 

que eram mantidos pelas mulheres. Hoje, as mulheres, estão confinadas nos conventos. 

 

E aliás há outros que as confinam através das vestimentas.  E depois as mulheres que se dizem liberadas, de 

fato elas tomaram a polaridade masculina, mas elas não assumem totalmente seu Feminino sagrado. E o 

lugar da mulher é importante, ora os Dracos têm uma desagradável tendência a considerar, mesmo entre 

eles hein, as mulheres, um pouco como gado. É a concepção deles.  Em todo caso para aqueles que foram 

falsificados ou que aceitaram o confinamento, não para os outros, hein.  Aí está, então é...em todos os 

sistemas confinados – que foram confinados, que são liberados -, sempre o papel da mulher foi sufocado e 

relegado à procriação ou então às tarefas ditas subalternas, mas jamais em seu papel de sacerdotiza 

sagrada. Se devia haver um Deus, esse seria uma mulher, não poderia ser um homem.  

 

Questão : qual é o Evangelho mais fiel das palavras do Cristo ? 

 

Nenhum daqueles que vocês conhecem.  Isso corresponde sobretudo, eu diria, aos Evangelhos 

apócrifos.  Vocês sabem que o único texto que é verdadeiro, quase na vírgula, no nível vibratório e no nivel 

fatual, se vocês querem, é o Apocalipse de João. Certamente, tudo o que são parábolas e as parábolas do 

Cristo está mantido mais próximo do autêntico, mas toda a articulação, mesmo o descritivo da vida foi, é 

claro, alterado. Não necessariamente pelos Arcontes. Vocês sabem muito bem que quando há uma 

tradição oral e que escoa um certo tempo, o que foi vivido é sempre transformado, porque a memória, 

mesmo se ela é perfeita, sempre transforma o fatual em função dos sentimentos, das emoções e dos 

conceitos. 

 

Aí está, portanto os Evangelhos apócrifos são muito mais verdadeiros, mas se vocês querem conhecer a 

verdade do confinamento, é necessário debruçarem-se – além de vossa vivência, se vocês têm necessidade 

de ler -, sobre os escritos de Nag Hammadi, sobre os escritos gnósticos por exemplo, onde ali vocês têm 

uma grande verdade.  Mas essa grande verdade é e permanecerá sempre intelectual.  Assim vocês têm 

gnósticos que se tornaram iluminati, aliás, e os iluminati vem dos gnósticos.  Portanto eles conhecem 

intelectualmente a falsificação, e eles buscaram resolver essa falsificação em suas cabeças, mas jamais eles 

viverão o coração.  É toda a diferença. 

 

Portanto, o que vocês chamam os iluminati, que eu chamo os fantoches, no início eram seres que eram 

gnósticos, que estavam ao corrente do confinamento, mas Yaldabaoth os enganou fazendo-se passar pelo 

Arcanjo Lúcifer, redimido além disso. Aí está porque eles veneram um culto a Lúcifer. Eles acreditam seguir 

um culto a Lúcifer, mas o Lúcifer redimido, o « portador de Luz » que não confina nada, e de fato é 

Yaldabaoth que se substituiu.  Vocês sabem que alguns deles, quando estão presos em um corpo, são 

capazes de tomar não importa qual aparência, mesmo a aparência da Luz.  Portanto o principio, é neste 

nível. 

 

Vamos, continuemos. 

 

Questão : foi dito : tudo o que foi ligado nesta terra será desligado nesta terra... 

 

É o que vocês fazem neste momento. 
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Questão : … e tudo o que foi ligado no Céu será desligado no Céu. 

 

Sim, certamente. 

 

Questão : você pode nos esclarecer ? 

 

Então o que está ligado na terra, vocês o conhecem, é a lei do karma, da ação-reação e da dualidade.  E se, 

efetivamente, é tão longo, como vocês dizem, que é necessário esperar pelo retorno das embarcações 

Arcônticas – a proximidade de Nibiru também, ou seja o gêmeo do Sol -, para desencadear os eventos que 

devem se desencadear, ou seja a Liberação...não somos nós que vos liberamos, são vocês, no interior de 

vocês mesmos, mas para liberar um sistema confinado e não os indivíduos, são necessárias algumas 

condições prévias. A semeadura do Cristo foi uma, as Núpcias Celestes e a descida do Espírito santo,  que é 

bem anterior, foram outras.  O que está ligado na terra deve ser visto na terra.  E importante também,  o 

que está amarrado no Céu, é o que ? É justamente o princípio do confinamento. 

 

É por isso que o Cristo bem diferenciou o que é da terra e o que é do Céu, o que é do efêmero e o que é da 

Eternidade.  Quer dizer que se vocês são liberados agora, vocês vão mesmo rir dos protocolos que vocês 

têm feito, dos cristais que vocês utilizaram, de tudo o que nós lhes dissemos.  Sim, mas foi bem necessário 

passar por isso antes de encontrar, eu diria, as linhas de passagem da Luz, mais fácil, sem levar... Vocês 

bem imaginam que o Fogo Ígneo, quando ele se desdobra em alguém,  é preciso que ele encontre uma 

certa flexibilidade. Não é uma questão de idade, é uma questão de abandono, é uma questão de 

humildade, de transparência, de capacidade para se apagar e deixar a Luz operar.  Isso, nós vos repetimos 

sem parar. 

 

Ora frequentemente, o que fazem nossos irmãos e nossas irmãs, e o que nós todos fizemos, mesmo 

quando eu estava encarnado, quando era jovem ?  Nós vemos a Luz, em meditação, em prece, com seu 

mestre, pouco importa ; depois o que é que vocês consideram ?  Que a Luz é vosso tesouro, e no simples 

fato de considerar isso, vocês confinam a Luz em vocês.  É o que fazem os fantoches que eu chamei os 

mestres ascensionados, é o que cada irmão e irmã faz desde que vive a Luz, ele se apropria. Ele se contenta 

nessa Luz sem ver que é ele mesmo ; ele considera a Luz como exterior e isso basta para bloquear todo o 

processo. 

 

Assim é normal que seja necessário esperar as circunstâncias coletivas. Eu falei na época, da predação que 

se situava no nível da 4ª dimensão, que não é um nível de vida, que corresponde quase, no nível individual, 

a vosso corpo mental.  E no nível coletivo, nós chamamos o sistema de controle do mental 

humano.  Portanto enquanto esse sistema de controle do mental humano está ativo, mesmo se vocês 

estão liberados, de algum modo, mesmo se vocês se deixam atravessar, assim mesmo vocês estão no 

banho da predação. E enquanto não for estabilizado, bem vocês têm a impressão de perder alguma coisa. 

 

E é isso que está prestes a ser resolvido agora, para muitos irmãos e irmãs que, durante os anos entre 2012 

e este ano, jogaram tournicoti-tournicota.  Não é mais possível. Uma vez que agora, o momento coletivo 

está extremamente próximo.  Nós não sabemos quando, mas tudo o que nós podemos dizer, é que é 

agora.  Então o « agora  », para nós, pode durar uma semana, como seis meses.  Mas como os eventos 

humanos, isso foi dito, começaram durante este mês, aliás, eu creio que Maria, fez segredos porque ela 

conhecia a data de 7 de junho, e o Cristo vos revelou uma outra data, que é o 21 de junho, o solstício de 

verão (solstício de inverno no hemisfério Sul). 
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Certamente que nesta matriz, vocês como nós somos dependentes das influências astronômicas e das 

influências residuais do sistema de controle do mental humano. Mesmo se as linhas de predação na 

maioria desapareceram, é necessário não esquecer que além das memórias, além das feridas, vocês têm os 

hábitos que estão aí.  O hábito de ter um corpo, o hábito de ter um cérebro, o hábito de reagir.  Nas leis da 

dualidade, vocês são todo o tempo obrigados a reagir, a entrar em relação ou em reação, mesmo se vocês 

vivem a Infinita Presença desde anos.  Hein, vocês não são todos destinados a fazer como Ma Ananda Moyi, 

a se colocar em êxtase e esperar o fim tranquilamente, vocês devem continuar a vossa vida, qualquer que 

ela seja, exceto se a Luz provoca uma ruptura em relação a alguns ambientes, mas não são vocês que 

decidem.  É a interação entre o que resta de hábitos, e portanto de ilusão, e vossa eternidade, que 

desencadeia tudo isso. 

 

Mesmo que a loucura do mundo venha da recusa da Luz.  Ora a Luz vocês podem recusá-la 

emocionalmente, vocês podem recusá-la mentalmente, vocês podem recusá-la com vossa alma, mas vossa 

matéria não pode recusá-la.  É por isso que agora vocês tiveram as intervenções de Um Amigo e de Irmão 

K, e também de Ram.  Por que ?  Mas porque é importante, se vocês querem, dar-vos meios para ver 

isso.  Porque isso será mais fácil, no momento vindo, para vocês, a fim de quebrar os últimos hábitos.  Não 

são medos, são simplesmente hábitos. São as coisas que vocês não veem, que vocês fazem 

espontaneamente, como por exemplo conduzir um veículo, mas aí, isso concerne a vosso corpo e a vosso 

comportamento na superfície deste mundo. 

 

Portanto não serve para nada remeter o que vocês vivem, quando é penoso, a uma causa primeira, à vossa 

infância.  A única causa, é a integração da Eternidade, que penetrando em vocês, tanto pela boca, por 

vossas próprias mãos que vocês colocam sobre o corpo, vão clarificar esses últimos hábitos.  É assim que 

vocês são livres, antes mesmo do Apelo de Maria.  E como resta cada vez menos tempo, evidentemente, e 

como eu disse no mês anterior, isso vai se tornar cada vez mais quente e brutal, mas não é grave.  Ou 

então, se vocês consideram que é muito grave, é que vocês ainda estão apegados ao efêmero, a vosso 

corpo, a vossas emoções, à vossa história. 

 

Mas esse apego não resulta de feridas, ele resulta simplesmente, como eu disse e isso foi repetido 

inúmeras vezes, aos hábitos que vocês tomaram.  Vocês veem ?  Aí não são vocês que não querem soltar, 

são muito simplesmente os hábitos.  E eu disse que esses hábitos eram coloridos, é claro, pelas linhagens e 

as origens estelares, e vocês não podem se desembaraçar de vossas linhagens, é mesmo o fundamento do 

corpo de Existência. Mas é necessário que essas linhagens sejam pacificadas em relação à Luz vibral 

autêntica e não à luz falsificada deste mundo, concernente às linhagens predadoras. 

 

Eu te escuto. 

 

Questão: ser verdadeiro, é expressar suas emoções, sentimentos, pensamentos, intenções, ser sincero... 

 

Oh isso vai se resumir em três frases. Mas termine, vá. 

 

Questão : …você poderia especificar novamente o significado em relação à Eternidade ? 

 

Oh bah, ser verdadeiro é muito simples, hein.  Ser verdadeiro, é somente ser verdadeiro, quer dizer que 

deve haver uma concordância total entre vossos pensamentos e o que vocês dizem.  Se vocês estão diante 
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de um irmão, e vocês pensam tal coisa e vocês dizem outra coisa, vocês não são verdadeiros, é tão simples 

assim. E isso todos o sabem, vocês estão diante de alguém, vocês dão um grande sorriso e dentro vocês se 

dizem : « Bom, aquele lá começa a me chatear. » Vocês veem ?  É comum em todo o mundo, isso. Ali não 

há concordância, não há verdade.  Portanto a tela mental, os pensamentos, é necessário já saber de onde 

eles vêm.  Os pensamentos, eles não vêm de vocês.  Se vocês acreditam que são vocês quem elabora 

vossos pensamentos, vocês se enganam. Vocês apenas captam o que está na atmosfera, ao redor de vocês, 

e também em vossos conhecimentos e vossos hábitos. 

E nenhum pensamento, se vocês estão liberados, nenhum pensamento pode nascer sem vosso acordo.  E 

vocês os veem, esses pensamentos, aparecerem, e vocês sabem que não são vocês.  Portanto torna-se 

muito fácil, dar livre curso para esses pensamentos, se eles são pensamentos luminosos, mas não deixá-los 

emergir.  Mas se vocês falam e vocês dizem o inverso, vocês não são mais verdadeiros, portanto aí nesse 

caso, o que é o melhor em relação ao que vocês perceberam de vossos pensamentos ou das interações ? É 

o silêncio. 

 

Então, ser verdadeiro em relação à Eternidade, é estar em adequação completa corpo-alma-Espírito, é não 

mais jogar o jogo da pessoa porque nenhuma pessoa pode ser verdadeira.  Ela sempre tem uma história, 

ela sempre tem coisas escondidas, como seus pensamentos, suas emoções, que não necessariamente são 

expressadas.  Mas não há nenhum interesse, se vocês sentem uma raiva, expressar a raiva.  Isso, não é ser 

verdadeiro.  É verdadeiro com a pessoa, mas não é verdadeiro com a Eternidade, porque na Eternidade, 

não há raiva.  Eu vos disse que por vezes, nós temos, discussões entre nós, não há esses movimentos de 

energia, mesmo quando nós não estamos de acordo.  É toda a diferença. Enquanto vocês são uma pessoa, 

vocês não podem ser verdadeiros.  Vocês são verdadeiros, mesmo se vocês são honestos, o mais 

frequentemente, mas se os pensamentos veem da pessoa, o que sempre é o caso, como vocês querem ser 

verdadeiros ? 

 

É semelhante para tudo. O exemplo que se pode tomar, são também as palavras que vocês 

empregam.  Quando vocês dizem « eu estou no coração », isso quer dizer que vocês não estão.  Porque 

aquele que está no coração não tem necessidade de dizer que ele está no coração, ele sabe o que ele 

vive.  Não há pensamentos que acompanham isso.  Por outro lado, quando vocês saem, vocês o sabem 

agora cada vez mais facilmente porque de um golpe, como vocês dizem, isso vos atinge. Vocês estão leves e 

vocês se reencontram mal. O que é que vocês desejaram ? É tornarem-se leves, é claro, e é isso que criou 

essa tensão que vocês vivem, entre o Eterno e o efêmero, neste período.  Não é grave, não são coisas sobre 

as quais se vai necessitar trabalhar, resolver, explicar. É clarificado, e como nós dissemos, não retenham o 

que se manifesta porque senão, vocês vão alimentá-lo.  Mesmo se é muito desagradável de viver e isso 

retorna. 

 

Se isso retorna, é porque vocês estão sem parar prestes a se submeterem a esses pensamentos, e vocês 

acreditam que são vocês, sobretudo se isso os remete a esses famosos hábitos, ou pior ainda aos 

acontecimentos já vividos que no entanto são apagados de vossas memórias, e que no entanto se 

manifestam devido os hábitos.   E aí, vocês estão muito mal porque...quanto mais vocês fazem a diferença 

com o que vocês vivenciaram quando vocês estavam na vibração do coração ou das Coroas, e o instante em 

que vocês experimentam essa contrariedade emocional ou mental, ou essa tristeza, ou esse medo do que 

quer que seja. Isso vos mostra que vocês ainda estão identificados, que vocês não são o observador 

perfeito, porque o observador perfeito, mesmo de um sofrimento que aparece, mesmo se ele deve se 

ocupar disso, ele não é concernido.  Ele sabe pertinentemente que aquilo não é ele.  É válido para o corpo 

como para as emoções, como para o mental. 
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Outra questão. 

 

Questão : é um sonho. Estou sob a estrutura de um celeiro, na fazenda de minha infância.  O celeiro é 

velho e o teto, quase a desmoronar. Sempre me proibiram de brincar ali porque era perigoso.  Há meu 

marido, meu sogro, minha filha e eu .  Meu sogro e eu estamos do lado mais sólido, meu marido na 

frente. De um golpe, eu digo firmemente : « Basta.  Vocês verão, sempre me disseram que isto 

desmoronaria, e é agora. »  Meu marido me estende a mão e eu o ajudo a atravessar.  Nesse momento, 

seu pai está do outro lado, mas ele retorna rapidamente.  Tudo desmorona e eu digo : « Isto é isso, eu 

terminei com meu passado » e nós partimos alegres, minha filha saltitando na frente.  Você pode me 

esclarecer particularmente sobre a presença de meu sogro e meu marido ? 

 

Oh o sogro, é simplesmente porque é o pai de seu marido, então se você quer, ele é portador das 

memórias transgeracionais.  Por outro lado o que é interessante, que isso seja uma casa moderna ou um 

velho celeiro, o celeiro sob a estrutura, é o que ?  É a cabeça. E aí você se mostra que aqueles que estavam 

na cabeça não podem mais estar na cabeça, neste caso particular seu marido, porque ele te dá a mão e se 

reúne a você no lugar onde é sólido.  Isso não quer dizer que a cabeça é sólida, isso simplesmente quer 

dizer que você não é concernida pelo que se produz no nível da parte sólida, e a parte que devia 

desmoronar, uma vez que já tinham dito a você criança, em seu sonho se desmorona.  Por que o sogro, isso 

eu já disse. 

 

E como você disse, no fim do sonho, é que você sai dali e vocês estão alegres, se posso dizer.  Vocês 

sorriem, é como um recomeço.  Quer dizer que o mental de seu marido como de seu sogro, nesse 

momento, nesse sonho, sofre uma transformação radical que identifica o mental pelo que ele é. Quer dizer 

algo que não é vocês e que então, pouco a pouco, vos destrói, mas é visto como algo exterior a vocês, 

portanto deve-se se servir para conduzir bem a vida neste mundo, mas que não será misturado a nenhum 

de vossos estados interiores. 

 

É por isso que nós sempre vos dissemos, quando vocês vivem as experiências, vocês podem colocar as 

questões depois, mas quando vocês vivem alguma coisa, e sobretudo com as Teofanias, não busquem 

explicar, compreender, reter o que se vive.  Aproveitem a Alegria, da beatitude, não se interessem por 

outra coisa, mesmo que depois vocês poderão retornar e jogar com vosso mental para encontrar alguma 

informação ou explicação.  É a espontaneidade da experiência que faz sua durabilidade e sua persistência, 

porque desde que vocês fazem intervir o mental durante a experiência, vocês adulteram a experiência. 

 

É por isso que os processos que são para viver – eles vos foram desenvolvidos, eu creio, durante esta 

semana – para muitos se passarão à noite, porque aí, vosso mental  ele dorme.  Então é claro, vocês dirão 

« é um sonho », ao despertar, mas não é absolutamente os sonhos.  Aí está o que eu posso 

acrescentar.  Assim o fato de que seja um celeiro da infância, é também tudo o que está ligado à memória 

deste mundo. 

 

Questão : o que significa ter uma fênix sobre si, sobre os ombros e nas costas, um longo momento ? 

 

Ah, eu gostaria de saber como essa pessoa pode ver que é uma fênix. Eu não compreendo 

verdadeiramente. 
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Questão : a irmã não está presente. 

 

Ah, porque a fênix, é uma representação, em todo caso, ligada ao Fogo Ígneo.  Assim carregar uma fênix 

nas costas com um corpo de carne, eu não creio que ela poderia testemunhar isso, ela seria consumida 

instantaneamente.  Assim é talvez mais simbólico, quer dizer que é o Fogo do Espírito que a recobre 

agora.  O impulso Metatrônico, o Fogo Ígneo, o Paracleto e o impulso KI-RIS-TI que é, se vocês querem...A 

Fênix, é o símbolo da ressurreição, é claro, porque o animal renasce de suas cinzas, é um ser do Fogo. Estão 

diretamente relacionados à fênix, o que foi chamado os Nephilim. 

 

Aliás, vocês encontram as mesmas consoantes, as mesmas pronúncias no meio, isso vem do 

sumério.  Nephilim, é hebreu, e fênix, é muito mais antigo, e em « fênix », « Nephilim », vocês veem bem 

que há o « F » é muito importante.  Assim os Nephilim, são as tochas de fogo ; a fênix, é simplesmente a 

forma de um pássaro, mas é também o Fogo vibral.  Portanto me parece difícil carregar uma verdadeira 

fênix. 

 

Eu penso que é simbólico, simplesmente.  Isso significa que o supramental, o Fogo ígneo, está aí.  Então 

certamente, a fênix, é também um arquétipo, um símbolo se vocês preferem, mas aí, é necessário não 

tomar no sentido literal porque uma fênix agarrada nas costas, não haveria mais pessoa em trinta 

segundos, mesmo liberado vivo. 

 

Questão : na noite do Pentecostes, levantando perto de meu leito, eu olhava meu corpo deitado no leito. 

Apareceu então uma pequena porta dimensional, a uns 1,50 metros de meu corpo, resultando em um 

espaço negro, sem forma.  Eu vi meu corpo colocar-se em levitação e se dirigir para essa 

porta.  Paralelamente a isso, eu via também a cena de meu corpo, no leito.  Pode me esclarecer ? 

 

Oh sim, não é um sonho, é uma bilocação real.  E lembre-se o que foi dito por Uriel, eu creio, por outros 

também, os processos noturnos vão tomar uma importância sagrada porque é o momento em que vosso 

mental não está lá, e portanto tudo o que se produz à noite...Bom, certamente quando são os sonhos, são 

os sonhos, mas aí não é um sonho, até mesmo se a recordação é aquela de um sonho, quer dizer que seu 

corpo físico será conduzido aos Círculos de Fogo e viverá o Absoluto através da carne.  E a bilocação te dá a 

certeza, mesmo se teu mental te diz que é um sonho, não é um sonho. 

 

E aliás você constatará que a partir desse sonho, sua postura de corpo, como você se sente em seu corpo, 

em sua cabeça, em suas emoções, é profundamente diferente. Então, eu não sei se a irmã está aí, mas se 

poderia perguntar.  Mas é exatamente como isso vai se passar.  Vocês vão despertar pela manhã com uma 

vaga lembrança, até mesmo vários dias depois –e não ao despertar -, que se passou tal coisa.  Então vosso 

mental vos dirá « é um sonho ».  E se vocês olham como vocês vivem a partir de alguns dias passados, 

vocês constatam que vocês estão diferentes em vosso corpo.  Vocês se sentem diferentes porque é 

realmente um processo místico que faz parte dos carismas dos quais Cristo vos falou, e a bilocação é um 

deles.  Quando o Cristo vos disse, há alguns dias, que vocês farão coisas bem maiores do que ele fez, sim, é 

evidente. 

 

Então não é um sonho o que você vivenciou, mesmo se você o apresente como um sonho, é uma 

experiência real, e a melhor prova é que seu corpo, sua consciência, suas emoções, seus pensamentos, 

você deve ter constatado uma mudança.  Lembrem-se que desde que vocês veem vosso corpo, e portanto 

vocês estão fora, que seja em um corpo de Existência, que seja em consciência, vocês estão liberados do 
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medo da morte, não do sofrimento mas da morte em todo caso.  É isso o mais importante, porque aí vocês 

vivem conscientemente que vocês não são esse corpo.  Antes vocês podiam apenas imaginá-lo.  E isso, 

vocês vão vê-lo e vivê-lo na pele durante este mês.  Isso foi explicado, hein, durante toda esta semana. 

 

Questão : desde vários meses, eu sou despertado à noite por um frio intenso indo até os ossos, que me 

faz tremer e me corta a respiração, eu tenho a impressão de morrer.  Basta concentrar-me nas 

palavras :   « Que seja feita a tua vontade e não a minha », para que isso desapareça e eu volte a 

dormir.  É uma agressão ou um convite para partir ? 

 

Vocês veem, o hábito, é exatamente isso : assim que se passa alguma coisa que sai de vosso conhecido, a 

primeira coisa que vos vem à cabeça, sobretudo se vocês estão mal, é uma agressão, uma entidade.  Vocês 

veem como os hábitos têm a pele dura ?  Não é nem um nem o outro.  São processos místicos que 

começaram no mês de março e que agora estão suficientemente presentes entre os irmãos e as irmãs em 

número importante para que nós possamos dar-vos as explicações. É a mesma explicação : não há nem 

partida, nem entidade, nem possessão, nem nada, é sua eternidade e seu efêmero que se casam. 

 

Então é claro, a pessoa é, por sua estrutura, mesmo se vocês não têm mais ego, é uma estrutura física que 

funciona segundo os princípios do confinamento.  E essas sensações de frio, de vertigens para muitos 

também, quando vocês estão deitados, a impressão de girar (que é muito desagradável, eu sei), é também 

o mesmo processo. Assim claro, o que vocês fazem nesses casos ? Vocês pensam que há uma entidade, que 

vocês estão possuídos, que vocês resistem.  Mas não, absolutamente, é exatamente o mesmo processo. 

 

Se é durante o dia, isso vai quebrar alguma coisa.  Se é à noite, a menos que quebre a cama, eu não vejo 

como se pode quebrar alguma coisa, hein.  Portanto, o que é que vai se passar ?  Vocês vão viver 

manifestações, às vezes agradáveis como no sonho precedente, às vezes detestáveis, como nesse sonho, 

mas que são exatamente a mesma coisa.  Aliás, esse irmão ou essa irmã o disse, basta que ele diga as 

palavras « Que seja feita a tua vontade e não a minha » para que tudo se passe bem. Isso faz parar o 

processo, quer dizer que sua consciência, através dessa frase, passou na Eternidade, e então você dorme 

tranquilo, quase imediatamente. 

 

As mudanças deveriam também ser constatadas durante o dia, e é aí onde isso vai colocar problema, 

porque para a pessoa e os hábitos, vocês vão se dizer : « Eu não compreendo, durante o dia, eu estava 

bem, então eu vivenciei coisas terríveis à noite. » Portanto, vocês constatam que vocês mudam, em relação 

a antes, e isso vos desorienta porque vocês são obrigados a refletir em relação ao que vocês conhecem, as 

entidades e tudo isso.  Mas não é nada disso, são somente os processos que nós vos descrevemos esta 

semana que estão em operação.  Assim como de algum lado, mesmo se vocês são liberados, ainda há uma 

consciência ordinária que está confusa e que pode se colocar questões, é claro. 

 

Então nenhuma inquietação nos processos noturnos, hein. Visto o que se desenrola na terra, vocês não 

têm, exceto casos precisos, hein, mas de maneira geral não há nenhuma possibilidade de ser atacado à 

noite.  Porque a Luz está muito importante, exceto é claro se vocês têm algumas configurações de origem 

estelar, de linhagens, ou algumas configurações de medo ou de sofrimento que podem levar a esse gênero 

de manifestações.  Mas o mais frequentemente, são unicamente os processos de adequação entre o 

efêmero e o Eterno, isso participa do processo de Liberação.  Então, eu compreendo que sentir-se gelado, 

não é muito agradável, e mesmo se deitando encontrar-se com uma vertigem, não é muito agradável. 

 



145 
 
Questão : qual é o significado de cair e de quebrar três lados do lado direito ? 

 

Tudo o que é do lado direito, eu já disse, é alguém que não viu o que é para ver, e isso faz parte de todos os 

traumatismos que vocês têm vivido.  Eu creio que mesmo aqui, vocês têm alguns que tiveram pequenos ou 

grandes traumatismos.  Não busquem dificuldades onde não há, não busquem causa sombria ou de 

entidade, ou o que quer que seja mais, uma vez que isso faz parte, justamente, da instalação da 

Luz.  Mudem de ponto de vista aí também.  Se assim que se passa alguma coisa que vocês não conhecem, 

vocês dizem « é o Diabo » ou « não está bem », vocês arriscam não saírem disso, porque as coisas bizarras, 

elas vão se produzir, como nós vos prevenimos, cada vez mais, e é necessário vocês se aclimatarem a essa 

Eternidade, antes mesmo do Apelo de Maria. 

 

As portas estão abertas, portanto é normal que vocês vejam as coisas, mas se vos agrada, não coloquem 

tudo no sombrio, ou nas feridas, ou nas cristalizações, uma vez que é exatamente o inverso.  O problema, é 

que o ego crê que quando há a Luz, a Luz deve fazer de modo que tudo vá bem.  Não há nada de mais falso, 

uma vez que é justamente a interação entre a Luz e vossa pessoa que desencadeia essas rupturas, esses 

traumatismos ou outro.  As costelas deve querer dizer que há uma anomalia no nível do coração.  Não o 

órgão coração, hein, mas é alguém que joga de Amor, que talvez é Amor, mas que considera isso como algo 

moral ou social, e não viu a verdade do Amor de seu próprio ser. É alguém que não se ama suficientemente 

e que de maneira geral tem a tendência, a desempenhar um papel, de ser muito gentil, muito cordial, 

muito social. 

O fato de que sejam as costelas do lado direito, o que é que vocês têm do lado direito, mesmo se são os 

lados inferiores ?  Vocês têm a Porta Visão e vocês têm a alma, a Porta AL.  Assim, não é alguém sombrio, 

não é alguém que cometeu erros ou faltas, é alguém que não vê esses famosos hábitos de comportamento 

que estorvam a Luz.  E aí não há maneira mais direta, eu diria, de quebrar os hábitos, do que agir sobre os 

ossos.  Mas não é a Luz quem decide fazê-lo, isso se produz como quando há o que eu acabei de dizer, por 

exemplo alguém que está tanto no hábito, qualquer que seja o hábito, que ele não tem a capacidade de 

ver.  E isso remete, é claro, às coisas mais arcaicas.  Mas no interesse do momento, não é isso, e é sempre, 

sobretudo quando há fratura, hein, é sobretudo uma liberação. 

 

Aliás aqueles que foram quebrados, em alguma parte, ou que tiveram entorses ou outros, podem vos dizer, 

apesar dos aborrecimentos, das dores e tudo, que sua consciência se reposiciona, coisa que eles não teriam 

podido fazer eles mesmos, tanto enquanto pessoa como no Si. É o mesmo princípio, tudo depende do 

ponto de vista.  O que a lagarta chama a morte, a borboleta chama o nascimento.  Portanto, se vocês estão 

lagarta, bem vocês reagem assim.  Se vocês estão borboleta, vocês sabem que é o nascimento.  E como 

vocês têm feito o ioio de um ao outro e que agora não é mais possível, isso se resolve dessa maneira. Assim 

em nenhum caso são cristalizações, em nenhum caso são erros. 

 

E é a Luz quem faz isso, não de maneira viciosa mas quando de uma iluminação.  É um convite, quando lhes 

chega algo assim, para ver claro, e é a fratura que vos permite ver claro ; a fratura, ou o entorse, ou o 

bloqueio de um órgão também, é exatamente a mesma coisa.  Portanto o hábito quer que quando vocês 

têm alguma coisa e vocês são espirituais, como se diz, vocês vão sempre buscar uma causa em outro lugar, 

quer dizer em vossa história, no karma, no que vocês querem.  Mas é um erro ir buscar isso, é necessário 

aceitar e ver. 

 

E aliás, se vocês se colocam calmamente e observam como vocês estão depois, bem vocês vão ver que isso 

vos fez descer imediatamente na humildade, hein.  E sobretudo, isso os coloca em repouso porque há entre 
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vocês, mesmo assim, aqueles de quem a Luz tem necessidade de que haja mais tempo consagrado à Luz do 

que às atividades deles, agora.  Para esses, não é por alguma punição, ou qualquer resistência, bem ao 

contrário.  Era o caso para as dores nos ombros, era o caso, quando eu falei do membro inferior direito, 

mas agora eu disse que isso ia tocar o eixo central, e em particular no nível das Portas.  Portanto se vocês 

são esbofeteados ou se vocês batem em uma Porta, agradeçam, e não deixem vossos hábitos mentais 

tomar o lugar para vos dizer « que estupidez eu fiz ? ». 

 

Não são estupidezes que você fez, simplesmente os hábitos eram um pouco mais tenazes.  Os hábitos que 

talvez vocês tenham tomado, independentemente de qualquer caminhada espiritual, seria apenas para 

facilitar-vos a vida, ora o hábito, em um plano arquetípico, a rotina, é o que impede o novo, é o que impede 

a espontaneidade. Isso vos faz ganhar tempo porque é automático, mas isso enrijece algumas coisas.  E 

aliás, todos os hábitos que alguns de vocês conservam, como por exemplo de comer tal hora, de ir dormir a 

tal hora, de fazer coisas a tal hora... Isso também, são os hábitos um pouco viciosos – porque não são 

memórias, é algo que vocês não veem -, que simplificam vossa vida e que vos dão a impressão de estar 

bem, mas que enrijecem vossa liberdade. 

 

Então nesses casos, bem vocês vão ter doenças.  Não é uma punição, vocês veem a diferença ?  É a maneira 

como vocês veem o que vos chega que é falsa.  É um convite da Luz para estarem mais tranquilos, para não 

mais serem condicionados, mesmo pelos vossos hábitos que no entanto vos têm feito bem.  Isso vai ser, 

para um vegetariano, de comer um pedaço de porco, por exemplo, de um único golpe, assim, um impulso. 

E não serem rígidos – a Luz jamais é rígida.  Certamente, é necessário uma certa...como dizer, uma certa 

disciplina, mas a disciplina, não é rigidez.  Já, em minha vida, quantas vezes eu me enervei, quando eu fazia 

alguma coisa, outros faziam disso um ritual, depois, e eles entravam no hábito.  O hábito, é muito 

satisfatório porque o corpo, ele ama bem isso, mas por outro lado isso leva a uma letargia da consciência 

porque a consciência, estando no hábito, mesmo se é  reconfortante para vosso corpo, para vossa vida, é 

um obstáculo para a Liberdade.  Porque isso vos condiciona e isso  enrijece. 

 

Ser livre, não é respeitar um horário, qualquer que ele seja.  Certamente, quando é uma interação e um 

encontro, é necessário estar na hora, mas quando isso diz respeito a vocês sozinhos, não coloquem 

barreiras a vocês mesmos, não criem os hábitos que vão torná-los escravos neste período de 

liberação.  Que isso seja de sono, de comer, de comportamento ou do que quer que seja.  Sejam 

espontâneos : vocês têm fome, vocês comem ; é a hora de comer, vocês não têm fome, vocês não 

comem.  Vosso corpo só ficará melhor. Vocês têm o hábito de fazer vossa meditação às 7 horas todas as 

noites, porque há entre vocês aqueles que guardaram esse hábito, saiam desse hábito. Coloquem vosso 

despertador para as 2 horas da manhã e façam isso às 2 horas da manhã, para quebrar o círculo vicioso dos 

hábitos. 

 

Os hábitos, são bons para a matéria. Quando vocês conduzem vosso carro, bem é melhor ver a preferencial 

onde ela está, mas no que concerne a vocês, ninguém nunca disse ser regular nesta escravidão dos 

hábitos.  O hábito, efetivamente, bloqueia a Luz. Se vocês são espontâneos, eu não falo de expressar as 

emoções, mas se vocês são espontâneos para viver a Luz, vosso corpo, vossa consciência, vos darão bons 

sinais, e vocês comerão na hora que vocês querem, vocês não serão mais tributários desses ritmos de 

tempo. 

 

O que eu quero dizer com isso, é que se vocês se impõem os ritmos...há já suficientemente ritmos para 

seguir em relação ao dia : levantar-se de manhã, ir trabalhar, pagar seus impostos, tudo isso são os hábitos 
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também,  mas no nível de vosso comportamento com vocês mesmos em relação aos hábitos que vocês 

talvez tomaram, seria bom ver no que isso vos confina.  Vocês não podem ser leves, mesmo se vocês são 

liberados, se vocês têm hábitos muito rígidos.  Hein, vocês sabem, os irmãos e as irmãs que dizem : « isso 

deve ser assim ». Quem é que diz « isso deve ser assim », se não são os répteis ?  A Luz, ela jamais diz « isso 

deve ser assim ». É como é, o que quer que vocês pensem disso. É a Liberdade. 

 

Assim que vocês dão livre curso a esses hábitos, porque eles vos facilitam a vida, que isso seja pelas cores 

das roupas, que seja por exemplo...vocês querem levar isso de branco ou isso de preto, e vocês levam uma 

outra cor, vocês estão estabilizados. Mas isso, é necessário romper esses círculos viciosos.  Não é grave, 

mas isso representa assim mesmo pequenos aborrecimentos.  A Luz, ela é totalmente espontânea no que 

sai de vocês.  Vocês são capazes de fazer a diferença, por exemplo, entre um ser que cogita e que vai 

expressar o resultados de suas cogitações, e aquele que se expressa na espontaneidade, sem pensar, sem 

refletir – é o Verbo.   Mas se vocês mesmos conservam vossos pequenos truques, vossos pequenos hábitos, 

porque é confortável, bem vocês se privam da Liberdade também nesse nível. 

 

Certamente, vocês não podem se reconfinar, mas a clareza interior deve vos permitir ver isso, exceto que 

como eu disse, quando são os hábitos, vocês não os veem.  Mas quem dita isso, se não é vossa pessoa ?  A 

Luz, ela não tem o que fazer disso.  O corpo, não tem necessidade, contrariamente ao que vos dizem, de ser 

alimentado em horas fixas.  Bom, é claro, eu fazia isso em minha vida, mas as circunstâncias não são as 

mesmas.  Não façam perdurar o que não tem lugar de perdurar.  Não é porque um dia era verdade que tal 

coisa tinha de estar em tal lugar e que vocês, devem fazer tal coisa a tal hora, que hoje é verdade, bem ao 

contrário.  Desse modo onde está vossa espontaneidade ?  Está onde vosso Abandono à Luz e à vontade da 

Luz, que isso seja para comer, para falar, para não importa o que ? 

 

Então é claro, eu vejo daqui os pensamentos reptilianos que me dizem « mas assim mesmo se tem 

necessidade de ordem ». Mas a ordem da Luz não te basta ?  O que é que vocês arriscam ?  A maioria dos 

hábitos são estereótipos, se vocês querem, que não têm mais lugar de ser, e vocês, vocês se fixam no fato 

de fazer isso a tal hora, aquilo a tal hora, em vossa vida íntima, eu não falo dos encontros.  Quando os 

encontros se dão a tal hora, é necessário estar lá porque isso concerne a todo mundo, mas quando isso 

concerne a vocês individualmente...  Observem vossos hábitos, ou vossos gostos ou vossas repulsas, eles 

apenas traduzem isso. 

 

Deem livre curso, isso foi dito, à espontaneidade.  E aliás vosso corpo, hoje, que se enche de partículas 

adamantinas, ele tem horror, mesmo ainda estando no efêmero, de tudo o que é hábito.  Cada instante é 

novo na Liberdade, cada instante é criado instataneamente e não há nenhum hábito.  É o que eu disse : 

« Ame e faça o que te agrada. » Não é o prazer da pessoa.  Se você ama, você não é mais uma pessoa, e 

quando eu digo «  faça o que te agrada », é : acolha os sintomas do que se apresenta : tenho fome, tenho 

sede. E por que dormir à noite, se você tem muito  sono, esperar a noite para ir se deitar ?  Faça sua noite 

às 2 horas depois do meio-dia, haverá coisas interessantes para fazer à noite. 

 

Mas não, vocês estão tão, e nós estamos todos condicionados, que nós dormimos à noite, é necessário 

dormir a tal hora. E eu também disse quando estava encarnado : a melhor energia, é se vocês dormem com 

o por do sol e se vocês se levantam com o amanhecer. Era verdade mas isso não é mais verdadeiro, porque 

vocês não estão mais nas circunstâncias ordinárias.  Então, é a Luz quem decide o que vocês são ou os 

hábitos que vocês tomaram ?  Isso vos aliviará, para muitos, de um grande peso.  E eu falo mesmo dos 
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hábitos os mais insignificantes, porque vocês vão tornar mais plástico o funcionamento de vosso cérebro, 

vocês vão limitar a influência do cérebro arcaico, e vocês vão ser livres, vocês vão reforçar essa liberdade. 

 

Não há nada pior, mesmo na espiritualidade, por exemplo, mesmo se nós os convidamos em algumas 

ocasiões agora, quando Maria veio, ou as Teofanias ou as Radiâncias de quinta-feira.  Mas nós não 

queremos fazê-los entrar nisso, primeiro porque não é mais o momento, e porque não serve para nada 

fazer coisas que se reproduzem, assim, por muito tempo.  Assim, vocês fazem disso um hábito, e quando 

vocês fazem disso um hábito, torna-se rotineiro, não há mais o novo, não há mais espontaneidade 

nisso.  Isso concerne a não importa o que, mesmo aos fatos os mais insignificantes que vocês vivem neste 

mundo. 

 

Outra questão. 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 
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O.M. Aïvanhov - Parte 3B - Q/R - Junho 2017 

 

Questão : com um coral, nós preparamos um concerto tendo por tema o amor na poesia e na 

música.  Amor humano e amor dedicado ao Divino com Evening Service de Purcel e Aleluia do Messias de 

Haendel.  Você tem comentários a respeito desse período dito sagrado ? 

 

Comentários ? 

 

 

Há uma segunda questão que segue. 

 

Porque eu não vejo o que responder a isso. 

 

 

Questão : pode-se pedir à Luz para iluminar essas obras para cantá-las em toda serenidade ? 

 

Sim, e se elas são opostas à Luz, você vai ter um retorno terrível.  É a mesma coisa que não falar aos seus 

próximos do fim dos tempos, se eles não querem ouvir falar disso. Vocês não podem salvar ninguém.  E 

aliás, há uma questão que foi colocada à qual eu respondi no início deste encontro, a respeito de uma 

Teofania com os chefes de estado. É a mesma coisa.  Sejam vocês mesmos a Luz e parem de querer 

projetar a Luz.  Quem é que projeta a Luz ? É Lúcifer, antes que ele fosse redimido, o « portador de 

Luz ». Vocês não são mais simplesmente os semeadores, os ancoradores de Luz, nem mesmo os portadores 

de Luz, porque quando vocês projetam a Luz, é ainda um ato de vontade egóica. 

 

Aquele que é a Luz, ele se contenta em estar aí, ele não tem nenhuma intenção, e para esse concerto, se 

produzirá o que se produzirá, mas se você começa a querer por a Luz sobre alguma coisa que não quer isso, 

neste caso dos irmãos e das irmãs, você viola a liberdade deles. Por que querer que os outros sejam Luz ? 

Deixem-nos livres.  De qualquer modo vocês todos serão Luz, portanto não há que se inquietar. 

 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/06/05/o-m-aivanhov-qr-partie-3-juin-2017/
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Deem-se conta, quando vocês dizem « eu projeto ou eu envio a Luz », quer dizer que vocês consideram que 

vocês enviam alguma coisa exterior a vocês. Coloquem-se no coração, realizem uma Teofania com a 

situação ou a pessoa, acolham tudo isso em vosso coração, mas não é um movimento de exteriorização da 

consciência, é um movimento que vai no sentido para a Eternidade.  Tudo o que vos faz entrar em 

manifestação, em um propósito admitido, ou não, é ainda o ego quem fala. 

 

Se você é Luz, vai constatar por você mesma que tudo é Graça ao seu redor, e em você. Você não tem 

necessidade de empreender o que quer que seja, você tem necessidade de estar em paz, em felicidade e 

em serenidade. É tudo. Essas faltas ainda eram possíveis há um ano ou dois, mas tudo isso acabou, e vocês 

devem se dar conta por vocês mesmos através das experiências que vocês conduzem neste período.  É 

semelhante para as fraturas, é semelhante para os traumatismos do corpo, ou os traumatismos familiares, 

afetivos ou outros, para aqueles que vivem isso. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : o que você pensa do caminho do conhecimento de si iniciado por Douglas Harding, chamado 

« a visão sem cabeça », e os exercícios que ele colocou no ponto consistindo em voltar a flecha de sua 

atenção em 180 graus para descobrir que eu estou no centro ? 

 

Sim, é o observador, tal como Bidi disse, é exatamente a mesma coisa.  Mas lembrem-se, o observador 

também deve desaparecer.  É necessário ver o observador, viver o observador, e como Bidi disse, até vocês 

perceberem que não há nem cena de teatro, nem espectador, nem teatro.  O risco para todas essas 

pessoas que deram essas técnicas, e aliás mesmo sobre os ensinamentos espirituais muito mais 

estruturados do que o que deu esse senhor, vocês têm as verdades que são enunciadas, mas lembrem-se 

de que toda verdade, sem conhecer a finalidade, não serve para nada.  Ela não fará, em definitivo, senão 

confiná-los.  É o que fazem todas as religiões e é o que faz a maioria dos mestres espirituais presentes na 

terra. Mesmo os grandes mestres, mesmo nós, Anciãos.  Vocês sabem, os seres realmente liberados, do 

meu tempo, mas então havia um por século.  Hoje, vocês são milhões a viver isso. 

 

 

Questão : isso pode ser uma ajuda para aqueles que ainda estão identificados ao corpo e à pessoa ? 

 

Bah isso vai ser complicado uma vez que, como acabei de dizer, a história dessa visão sem cabeça vos fixa 

em uma etapa.  Se vocês aceitam, por outro lado, que este mundo ( que vocês o vejam, ou não) vai 

desaparecer, porque vocês veem bem os eventos que se desenrolam, que eu tinha anunciado há muito 

tempo ; aliás Peter Deunov, que se chama Orionis, também descreveu o Fogo do céu que chegava.  Tudo 

será regenerado, mas não na mesma dimensão, é a fraude.  Portanto, se vocês dizem não, se vocês não 

estão ao corrente, se vocês não aceitam o fim – vosso fim -, e o fim deste sistema, como vocês querem 

encontrar o Desconhecido ?  Vocês permanecem no conhecido.  É sempre parecido, um ensinamento 

verdadeiro, cuja finalidade não é dita ou para no caminho, hoje é tanto uma falsificação quanto o resto. 

 

Mas isso foi dito, já está bem chegar ao Si, quer dizer que jamais a visão da cabeça vos fará 

desaparecer.  Aliás, quando vocês desaparecem, é muito bom, vocês veem bem que há entre vocês aqueles 

que desaparecem desde anos escutando, e nós sempre dissemos que era o melhor testemunho de vossa 

liberação a vir e de vossa liberdade a vir, mas se vocês realmente vivem o coração, vocês não tem de 
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esperar serem liberados pelo Apelo de Maria. Portanto isso deve se traduzir em vossa vida, sobretudo 

agora que há as Teofanias.  E como isso se traduz para aquele que é liberado agora com as Teofanias ? Com 

uma Paz, uma beatitude, uma felicidade que nada pode vir deslocar, quaisquer que sejam os 

acontecimentos.  Então se vocês estão assim hoje, vocês estão livres, quaisquer que sejam as vibrações, a 

Onda da Vida, o Canal Mariano ou outro.  Sem isso vocês são liberados pelo Apelo de Maria, ou depois no 

planeta-grelha final. 

 

Portanto não parem no caminho. O que fará a diferença, é a aceitação, ou não, do desaparecimento da 

pessoa, quer dizer o que é chamado a estase mas que de fato é vossa morte – e vossa ressurreição. Se 

vocês não aceitaram vossa morte, vocês não podem acessar e aceitar vossa ressurreição, é tão simples 

assim agora.  Não é uma questão de vibrações, de expansão da consciência, é porque vocês não estão no 

tempo em que era necessário instalar esse Si, mudar as coisas, vocês estão no período em que não há mais 

coisas.  Nós vos dissemos : O Apelo de Maria pode acontecer muito rápido, não é mais o momento de jogar 

com isso.  Caso contrário, vocês se fixam ainda em um propósito e um objetivo e, portanto vocês mesmos 

saem da Verdade porque vocês consideram que vocês têm um objetivo ou um propósito, então que tudo 

está aí. É uma falha de posicionamento da consciência e de ponto de vista. 

 

Por outro lado, desde que vocês aquiescem, em vossa alma e consciência eu quero dizer, à vossa própria 

finalidade e à finalidade coletiva, seja porque vocês veem ao redor de vocês e têm os conhecimentos 

científicos reais, e vocês sabem o que se desenrola, e, como eu disse, é um processo de extinção global, 

não é simplesmente a chegada de Nibiru, a parada de rotação da Terra, e tudo recomeça como antes.  Não 

há nada que recomeça. Isso recomeça durante os 132 dias e é tudo.  É semelhante quando vocês morrem 

de doença – de doença longa, não de acidente, porque ali vocês têm o tempo -, vocês sabem muito bem 

que todos os vossos próximos que estão mortos, o mais frequentemente se agarravam à vida e estavam na 

negação ou na raiva, ou na negociação : « Oh, estará bom se eu não parto agora, mas que isso espere 

alguns meses ». Tudo isso acabou. 

 

Então tentem, se possível, sobretudo em relação ao que vocês são, não se colocarem objetivos deslocados 

no tempo nem propósitos a perseguir, porque aí vocês entram novamente na busca espiritual ou na 

procura da Eternidade.  A Eternidade não se pode buscar ; descobre-se em si, ou não se descobre.  Esse 

princípio de aceitação de vossa finalidade e da finalidade coletiva deste mundo é indispensável.  Além 

disso, é algo com o qual vocês não podem trapacear.  Enquanto vocês podem dizer « eu estou no coração » 

e estar na aparência, mas aceitar a finalidade de vosso corpo, dessa consciência efêmera, e desse mundo, é 

uma sagrada desarrumação. 

 

Porque aí há aqueles que querem acreditar nisso, e então eles acreditaram tanto nisso que eles viram que 

nada se passou durante esses anos ; agora, eles tornam-se ao oposto da Luz – porque são esses os que 

esperavam o fim, que estavam apressados disto acabar.  Mas agora, é necessário aceitar com 

lucidez.  Vocês têm marcadores suficientemente em vossa vivência, pelos desaparecimentos entre outros, 

vocês têm marcadores suficientemente no nível dos vulcões, no nível do que se passa mesmo neste 

momento, nesses dias aqui, hoje, nesta hora em que vos falo.  Olhem o que se passa na Antártica, vocês 

verão bem.  E como...há uma expressão popular que eu amo muito, que já existe desde alguns anos, 

quando vocês dizem que « fica tudo em picolé ». É exatamente isso.  Vocês não terão nada em que se 

agarrar do que é conhecido.  É exatamente o que se passa quando vocês morrem, não ?  Vocês não podem 

levar vosso corpo, vocês não podem levar vossa carteira, vosso talão de cheques, vossa casa, vosso marido, 

vossos filhos.  É sozinho que isso se passa. 



151 
 
 

E nós vos dissemos que o processo da estase, que é um êxtase, é também a morte do corpo, e a 

ressurreição do corpo.  É por isso que eu ria muito, quando havia entre vocês quem se perguntava como 

eles iam fazer xixi, ou comer, ou evitar que eles fossem comidos.  Mas isso não tem nenhuma importância 

uma vez que vocês estão mortos e nós vos dissemos que não era todo mundo que recuperaria um corpo 

físico, depois, no momento da ressurreição. E que isso não fazia nenhuma diferença, que vossa consciência 

estaria totalmente no corpo de Existência e que vosso corpo teria desaparecido, quer dizer que vocês vão 

despertar, vocês vão se levantar, vocês vão se voltar, vocês vão tentar se apalpar e vocês vão dizer « mas 

onde está meu corpo ? ». Ah bah ele desapareceu. O que é que vocês fazem nesse caso ?  Vocês choram 

por algo enquanto que vocês estão ainda vivos ? Não é uma imagem, hein, o que eu vos digo, é a realidade. 

 

Há aqueles que se veem, agora, nos processos noturnos.  A diferença, em relação às primeiras questões 

sobre o sonho daquela que vive isso de maneira pacífica e a outra pessoa que tem arrepios, que está gelada 

à noite. E no entanto, é o mesmo processo, tudo depende de onde vocês estão em consciência. É por isso 

que era extremamente importante falar-vos do processo final, e esse, desde o começo. Uma vez que, é 

claro, vocês sempre podem duvidar, vocês até podiam dar meia volta no ano de 2012, quando vocês não 

tinham vivido o fim do mundo, como alguns o projetavam, em 21 de dezembro.  Mas eu, já tinha dito, 

desde setembro, que vocês teriam preocupações. 

 

O processo estava finalizado bem antes de 2012, no nível da Terra. Foi finalizado no momento da Liberação 

da Terra, restava somente atualizá-lo. E agora, vocês estão...quantos anos ?  Quase cinco anos depois, tudo 

acabou, e no entanto vosso corpo, ele ainda está aí.  É necessário habituarem-se à Eternidade, antes de 

morrer se possível – e de renascer. Mas vocês imaginam que se nós dissemos que a estase, era a parada de 

todas as funções corporais e portanto, no plano estritamente deste plano em que vocês estão, isso se 

chama a morte.  Aliás há referência , na Bíblia, o que é chamado os dois Testemunhos, que eles também 

devem passar pela morte durante os três dias, em circunstâncias particulares.  E vocês também,  todos 

vocês morrem, e vocês renascem em vosso corpo de Eternidade, quer o corpo físico esteja lá ou não. 

 

Mas se eu vos disse isso...no momento em que eu falei do planeta-grelha, já era bastante perturbador para 

muitos, mas nós sabemos o que nós fazemos, não fazemos nada por acaso.  Se agora vocês olham todo o 

caminho que foi percorrido por vocês depois de todos esses anos, através de tudo o que foi entregue, 

vocês veem nisso a arquitetura, a sutileza.  Mas isso, vocês podem ver apenas agora.  Aliás vocês veem que 

as coisas que vos foram ditas, há sete anos, há dez anos, encontram hoje toda sua ressonância, e não na 

época, uma vez que vosso ponto de vista não era o mesmo. 

 

E eu os lembro que muitos irmãos e irmãs que fizeram as experiências de morte iminente, quando eles são 

reconduzidos à vida, eles vos dizem que há um único inferno : é aqui.  Quando eles entram novamente em 

seu corpo, eles têm a impressão de entrar em um cadáver, mesmo em relação ao corpo astral, algo que é 

pegajoso, que é frio, que é fixo, que não se move.  E os processos que se passam à noite, agradáveis ou 

desagradáveis, vão dar-vos uma nova leveza, eu o disse. 

 

O ego, a pessoa, e sobretudo entre os ocidentais, a morte, é algo de terrível uma vez que vocês perderam o 

aspecto coletivo.  Por exemplo para os budistas, para os Japoneses, a morte não é nada, é por isso que eles 

fazem hara-kiri sem problema, mas para um ocidental, a morte, necessita ver o que a rodeia. Não é 

necessário sofrer, não é necessário estar em agonia para morrer.  E eu vos digo, é exatamente o inverso.  E 

tanto melhor se vocês vivem essa agonia agora, tanto melhor se vocês são apreendidos de temor. E mesmo 
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tanto melhor, eu diria, se vocês se desviam, porque vocês escutaram ; mesmo se vocês renegam tudo isto, 

está inscrito em vocês e nós não temos nenhuma inquietação por esses irmãos e essas irmãs.  Aliás nós não 

temos nenhuma inquietação por ninguém.  Mas bem, assim mesmo, é pena passar os 132 dias em casa de 

correção. 

 

Vamos, outra questão. 

 

 

Questão : questão de um irmão : vejo claramente o medo de não ver mais meu filho e meu apego a ele. 

Isso acarreta uma forma de submissão à sua mãe.  Como transcender isso ? 

 

Ah é uma irmã, quer dizer é uma mãe.  E infelizmente, uma mãe, e vocês o têm entre os animais, entre os 

insetos, é o que se chama o instinto maternal, e vocês não podem lutar contra isso porque esse instinto 

maternal faz parte do confinamento. Maria, é claro, e nossa mãe, de todos, e ela tem uma responsabilidade 

pelo fato de que ela criou a experiência da consciência na terra.  Eu vos disse, uma consciência criadora 

acompanha sua criação todo o tempo que dura a experiência, mesmo se há acontecimentos intercorrentes 

como o que se passou há 300.000 anos. Isso faz parte da responsabilidade da criação. 

 

Certamente,  Maria não criou vossa alma nem vosso espírito, mas ela é vossa mãe enquanto vocês estão na 

carne, uma vez que vocês são portadores de seu DNA, muito simplesmente.  Mas quando vocês não têm o 

DNA, além da 3D, e que há apenas a Luz, vocês não têm nem papai, nem mamãe, nem parentes, nem avós, 

nem o que quer que isso seja.  Vocês veem que isso vos é desconhecido.  Vocês não podem adotar as 

regras deste mundo para o outro lado, nesse caso, vocês se enganam redondamente. 

 

Agora, estou desolado, mas esse instinto maternal faz parte de vossa constituição neste mundo.  Aliás é por 

isso que a maioria dos místicos, no tempo antigo, ou seja antes da chegada do Espírito santo, não 

consideravam ter marido, mulher e filhos, porque é um confinamento, de seu ponto de vista. Certamente 

não do ponto de vista da mamãe que tem um filho.  Então é claro que nesse nível...mas não é para nada se 

vocês chegam nos processos que estão a viver hoje com um filho e esse apego.  É justamente aí que é 

necessário resolver, não é por acaso.  

 

Mas estou perfeitamente consciente, e eu vos disse tantas vezes que « vossos filhos não eram vossos 

filhos ».  Mas infelizmente vocês não podem fazer nada porque está inscrito na estrutura dos 

mamíferos.  Até prova em contrário, quando estamos encarnados, nós somos animais, portadores de Luz 

no interior, mas o veículo é animal com todas as regras deste mundo.  E algumas regras deste mundo não 

podem ser transformadas até o Apelo de Maria, esse exemplo de apego aos filhos é um. 

 

Portanto, não tenho nenhum conselho, é necessário assumir.  Ou então aceitar que seus filhos não são seus 

filhos e lhes conceder a liberdade. Porque muitas vezes, mesmo se uma mamãe, sobretudo quando os 

filhos crescem, hein, ela tem a impressão de que ela está apegada ao seu filho, que ela deve ajudá-lo em 

tudo, mas é frequentemente a mãe quem cria essa impressão na filha, ou no filho.  Lembrem-se : é aquele 

quem diz que é. Quer dizer que quando uma irmã diz que ela está apegada aos seus filhos e que ela não 

sabe como vai fazer, sim, ela é quem criou o laço de apego, não é o filho, e vocês assumem esse laço que 

vocês criaram, que vai bem além do instinto maternal, ou seja que vocês consideram ainda que vossos 

filhos vos pertencem.  O corpo, sim, enquanto eles são filhos. 
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Como vocês querem tornar autônomos e livres esses filhos, por vossos comportamentos, de ainda 

manifestar tal apego.  Então para um bebê, é normal, uma vez que o instinto maternal está presente entre 

todos os mamíferos.  A vantagem do animal, é que ele reconhece seu filho enquanto ele é pequeno, mas 

assim que ele se torna maduro, a noção de filho não se inscreve mais em seu cérebro, o que não é o caso 

para o humano.  Eh sim, e eu sempre vos disse que quando vocês vão na Liberdade, além deste plano, 

vocês não têm nem pais, nem filhos nem ninguém com quem vocês têm um laço hereditário.  Isso é 

específico do mundo confinado. E isso me fazia rir muito, muitas vezes, quando vocês colocam questões em 

relação ao vosso papel neste mundo.  Vocês devem desempenhá-lo até o fim, mas uma vez que vocês 

estão livres, não há nada a manter, não há nenhum apego a manter. 

 

O instinto maternal, tão magnífico que seja, pertence à pessoa, ao corpo de carne e portanto ao ego.  E a 

maioria das mães afetivas, protetoras, não fazem disso senão um problema a seu próprio feminino.  Então, 

certamente, é apresentado da maneira mais agradável : é o instinto maternal, a necessidade de amar, de 

proteger, de servir, de ajudar, mas por trás disso escondem-se outras coisas.  Isso vos remete 

necessariamente, madames, às vossas feridas vividas por vocês mesmas na infância, na relação com vossa 

própria mãe, mesmo se não é transgeracional, e sobretudo ao que é o Feminino – e sobretudo o Feminino 

sagrado. Vocês têm poetas que vos disseram bem antes de mim : « Vossos filhos não são vossos 

filhos. »  Porque esse poeta via por trás das aparências, e por trás das convenções da matéria, dos laços 

familiares, como vocês dizem. 

 

E aliás, expliquem-me como vocês vão fazer.  Imaginem um casal com filhos adultos, que se reencontram, 

com ou sem o corpo, nos Círculos de Fogo. Aí há um que vem de tal lugar e o outro que vem de outro 

lugar.  Vocês acreditam que vocês vão ter dificuldades para partir ?  Absolutamente não. E além disso vocês 

têm alguns, entre vocês, que têm filhos de uma certa idade que vos colocam no lugar, hein. Eles não 

querem vossas histórias de educação, de parentes, de ordem, de autoridade.  Acabou, sobretudo se eles 

ultrapassaram os quatorze anos.  Por que é que vocês querem ainda funcionar  no antigo ? 

 

Vocês não lhes prestam serviço, aos vossos filhos que vocês amam e tanto acariciam.Vocês os mantém na 

escravidão, em um laço.  Vocês chamam isso...então certamente quando eles são pequenos, é o instinto 

maternal, e depois há os hábitos ligados ao corpo de carne, e se aí vocês misturam vossa consciência, 

mesmo se vocês têm a impressão de amar, de servir e de ajudar, vocês tecem os laços que depois são 

venenos. Talvez não para vocês, se vocês estão liberados, mas para aqueles que vocês têm alimentado 

dessa maneira. É o que vocês querem ?  É parecido para os maridos e as mulheres, hein, para os amigos 

também. 

 

Uma vez passado o Apelo de Maria, sobretudo se vocês estão nos Círculos de Fogo, se vocês partiram antes 

porque vosso corpo foi comido, ou se vocês são Absoluto, não há mais problema, mas nos Círculos de Fogo, 

mesmo se vocês  se reencontram em família, se posso dizer, vocês verão bem que vocês não têm mais os 

laços. Vocês não pensarão mais nisso. É por isso que vocês não podem confiar no que vocês conhecem para 

antecipar o Desconhecido ou para prepará-lo, vocês apenas podem vivê-lo.  Mas projetar que vocês vão 

viver com vosso marido, ou continuar a se encontrar do outro lado quando vocês estarão livres, é uma 

heresia. Não há nenhum laço que se mantenha na Liberdade, é a pessoa quem tem necessidade disso : a 

família, os filhos, o casamento, a sexualidade, o fato de comer e tudo. É o que eu falei, são os famosos 

hábitos sobre os quais vocês não podem nada, porque são os hábitos da matéria e do confinamento. 

 

Outra questão. 
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Questão : no domingo de Pentecostes, antes de me levantar, eu reescutei Bidi. Sua voz me embalava, eu 

estava na Luz sombra. Eu me sentia flutuar sem me mover, o mental não se manifestou. Isso durou muito 

tempo pois Bidi tinha cessado de falar. Senti o lado esquerdo de meu corpo se comprimir para a direita. 

Abandonei-me a isso, nada perturbava esse presente vazio e eu me sentia em plenitude. Eu me sentia 

verdadeiramente em mim, o Amor preenchia tudo... 

 

Bah sim, é perfeitamente isso... 

 

 

Questão : quando eu abri os olhos, essa plenitude estava presente, com o mental totalmente ausente. 

Nem um único pensamento do dia.  Depois, a serenidade presente e eu observo meu mental que vem de 

tempos em tempos, sem se instalar verdadeiramente. Qual esclarecimento você pode trazer sobre essa 

vivência, e conselhos ao olhar do mental que retorna às vezes ? 

 

Mas o mental, ele estará presente até o seu último sopro, hein, cara irmã ou irmão.Felizmente, sem isso 

como você queria fazer as coisas deste mundo ?  Sem mental, não é possível.  Mas, o fato de vê-lo, assinala 

que você não está mais identificado ao seu mental. E isso que você descreve como experiência, é o 

Absoluto, o que você quer que isso seja ? Sobretudo que retornando, você mantém esse estado.  Não é 

uma experiência, é o Absoluto.  Portanto isso foi suficientemente claro, e luminoso, o que foi vivido, uma 

vez que você constata os efeitos, no retorno, que duram. O que te permite ver seu próprio mental.  Mas 

nós jamais dissemos que o mental devia desaparecer para não mais reaparecer, ele desaparece para 

deixar-vos viver a Eternidade, mas depois não é mais o mental quem comanda e nesse momento vocês 

veem vosso mental em operação porque vocês não são mais o mental.  Se vocês são o mental, vocês não 

podem vê-lo.  Vocês veem a diferença ? 

 

Então o mental tem uma tendência desagradável de se apropriar do que é vivido, mas neste caso, o mental 

não se apropriou, uma vez que esse irmão ou irmã nos disse que viu seu mental quando retornou.  Mas é 

necessário que você seja reassegurado, o mental estará sempre presente., e é uma vantagem.  Se não 

houvesse mental nenhum, você seria como Ma Ananda Moyi, deitado ou sentado em êxtase, todo o 

tempo, mas, não é a função que vocês têm.  É toda a diferença entre o irmão ou a irmã, que vai se 

aproximar da Luz, que vai viver o Si, que vive formas, cores, vibrações.  A consciência se expande.  Em um 

dado momento, a expansão dessa consciência vai desembocar em uma porta ; no Si vocês veem uma porta. 

Se a porta está aberta, como no sonho de há pouco, seja que vocês penetram, quando do 

desaparecimento, sem ver a porta, sem sentir e talvez, exceto o fenômeno de basculamento do corpo 

entre a esquerda e a direita, sensação de um lado mais retraído, ou mais amplo, ou mais vivo do que o 

outro lado, e aí vocês basculam na Infinita Presença. 

 

Mas o resultado é profundamente diferente segundo como vocês vivem essa Infinita Presença e que vocês 

a aceitam.  Nesse momento, vocês constatam, no retorno, que vocês não são o mental quando ele se 

manifesta, que vocês não são o corpo, é claro.Então no outro caso o que é que vai se passar ? Vocês vão se 

apropriar das experiências em proveito do ego, e vocês não veem vosso mental. Vocês estão persuadidos 

de que vocês são vossos pensamentos, vossas ideias, vossos discursos e vossas palavras.  É toda a diferença 

entre os dois, hein.  Em um caso vocês estão leves e serenos, no outro caso, vocês estão pesados, no 

sentido figurado como no próprio sentido, hein. 
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Questão : é um sonho : com amigos, vou à casa de um homem que vive na floresta.  Na casa, os 

acabamentos não são de qualidade. Sobre a escada, estão coladas máscaras venezianas, mal acabadas e 

pouco estéticas ; a decoração parece ter sido estragada.  Meus amigos partem, eu permaneço com o 

proprietário e nós falamos da casa.  Ele me lembra que fui eu quem fez os trabalhos interiores ; eu tinha 

esquecido.  Eu parto e recebo uma chamada de minha mulher informando que ela não pode cuidar de 

nosso filho esta semana.  Eu lhe respondo que eu também não poderia. Quais esclarecimentos você pode 

trazer sobre esse sonho ? 

 

Oh está muito confuso, há muitos elementos. Eu nem mesmo me lembro do que você disse no começo, um 

pouquinho.  Eu retive a noção de floresta,  e o que é surpreendente nesse sonho, é que a pessoa observa os 

defeitos, então que foi ela quem fez os defeitos, é maravilhoso.  Ora, a casa, é o que ?  É a intimidade.  A 

casa na floresta, uma vez que é uma floresta, é o lugar da vida misteriosa escondida e a origem da vida. É ali 

onde os animais se escondem, é ali onde está o mistério ; a casa está na floresta. O que eu não chego a 

apreender, é essa noção dos defeitos que são vistos.  Os defeitos da casa, são a decoração, como foi dito, a 

aparência, a decoração, o que vai embelezar, não é ? E o que é que ele percebe : é que foi ele quem fez os 

trabalhos. 

 

Então, isso quer dizer que em sua casa, e em sua apresentação, essa pessoa apresentou-se um dia um 

pouco mais agradável do que a verdade. Portanto, houve...e além disso ele falou de máscaras 

venezianas.  A máscara, é o ego. Mesmo se a máscara é bela, não é a verdade, é algo que se porta para não 

ser reconhecido. 

 

Assim aí, há um esclarecimento que está prestes a se fazer.  Além disso, ele se refere a uma criança para 

cuidar, é a criança interior. Não é o filho ou a filha, é verdadeiramente a criança interior.  E aí vocês veem, 

no casal, os dois querem se desembaraçar de uma criança de um para o outro. Eles têm uma boa 

justificativa para não cuidar da criança interior. É a mesma coisa que a máscara, quer dizer é um irmão ou 

uma irmã a quem foi mostrado que em sua vida, ele está sempre na aparência, que ele sempre tentou se 

mostrar com uma máscara.  Estou desolado, mas é exatamente o que isso quer dizer, sobretudo com a casa 

na floresta. 

 

Portanto esse sonho o convida a deixar cair todas as máscaras, a não mais desempenhar papéis, seduzir 

através das aparências, através dos enfeites. É isso que te foi mostrado.  Assim, é um convite a deixar todas 

as máscaras, a deixar todos os enfeites, a se apresentar nu e verdadeiro, e para isso, é necessário aceitar 

cuidar da criança interior.  Mesmo se a criança tem os cuidados de uma criança que realmente existe, no 

sonho, é sempre a criança interior. 

 

Então o sonho, traduz as coisas que você não viu, ou seja todos os seus enfeites, todos os berloques, todas 

as bijuterias, todas as suas palavras, todos os seus gestos, que sempre são coloridos por uma forma de 

artifício. Não é o outro quem está em causa, é você. Então, ainda uma vez, não é grave, uma vez que isso 

foi visto, mesmo em sonho. É um convite à espontaneidade da criança, à inocência da criança. Eis o que te 

foi mostrado nesse sonho. 

 

A casa está na floresta, quer dizer o lugar onde a vida está escondida, e nessa casa, há as máscaras nas 

passagens, vocês se dão conta ?  As máscaras venezianas. Estão de algum modo no inconsciente, hein, não 
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é totalmente consciente, isso não quer dizer que esse irmão ou irmã, faz deliberadamente, mas ele sempre 

considerou que era necessário portar máscaras, e acreditando que era ele.  Não é ele que se coloca uma 

máscara, ele mesmo é a máscara, quem o impede de ver a verdade, de ver sua criança interior que grita. 

Então haveria outras coisas, mas aí depois eu entro nas coisas mais íntimas e mais pessoais concernentes 

ao casal, entre aspas. 

 

Assim, continuemos. 

 

 

Questão: uma noite, tive crises violentas de angústia, meu mental se acelerava em cenas de pânico, meu 

coração batia de modo surdo, como golpes de marreta. No fim de três crises, eu amorteci esses golpes 

por um movimento de rotação de alto a baixo, em mim, o que me permitiu acalmar o mental e encontrar 

um apaziguamento. É a boa solução e é o que é chamado a reversão ? 

 

Sim, perfeitamente, e você viu através de outros sonhos que foram explicados ou de fenômenos de acesso 

à bilocação ou da Eternidade, é exatamente a mesma coisa aqui. Segundo onde vocês estão, isso vos diz 

onde vocês estão. Há uma grande diferença entre aquele que vê seu corpo, quem vê a porta 

interdimensional, quem vê seu corpo levitar, tudo isso se passa na doçura, e aqueles que têm arrepios 

gelados à noite, ou quem tem sonhos de florestas, ou que descrevem isso, é exatamente a mesma coisa. 

Isso vos mostra onde vocês estão situados : ainda na pessoa, e isso vai dar-vos manifestações não muito 

agradáveis, ou já presentes no coração em totalidade, e vocês viverão essas coisas como no primeiro 

sonho, que são surpreendentes para vosso mental, mas que traduzem a Verdade, a verdade de vosso 

coração, enquanto que outros sonhos traduzem ainda uma certa forma de ilusão da verdade.  Porque há 

essa noção de sofrimento, de estremecimento, de temor, de angústia, de excesso do mental, ou de sonhos 

como esse, muito ricos.  Isso vos mostra onde vocês estão.  É necessário aceitar, não é um julgamento, 

porque assim que vocês o aceitam e vocês o veem, tudo muda. Mas se de início vocês pensam que vocês 

foram possuídos à noite, ou outra coisa, isso arrisca não mudar. 

 

Outra questão, eu não irei mais longe nesta resposta.  Mas globalmente, agora através desses sonhos, 

mesmo se há uma explicação simbólica, mesmo se há uma explicação em vossa vida, o mais importante é 

isso, através desses processos que agora se desenrolam à noite, uma vez que é mais fácil à noite. Não é 

mais fácil para vosso personagem, mas é mais fácil para a Luz, para vossa eternidade. 

 

 

Questão : « A marca ou o sinal na testa da besta será visível ». O que é essa marca ? O que será 

exatamente e ao que isso concernirá ? 

 

Isso corresponde ao que disse são João : « Haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Os chamados 

serão marcados na testa. »  Ai, eu creio que a pessoa, ela espera que ela tenha uma tatuagem que apareça 

ou alguma coisa física, mas « ser marcado na testa », é sentir sua testa, é a ativação da Coroa da cabeça, 

nada mais e nada menos.  O sinal da besta, será encontrado na mão.  Ser marcado na testa, é onde vocês 

são ungidos pelo Senhor, o sinal da bênção com o óleo santo. Isso faz de vocês um chamado, a Luz bate à 

porta. Então talvez abriram a porta da cabeça, mas depois, vocês sabem, é necessário abrir a porta do 

coração, que isso seja pela Onda da Vida, pelo Canal Mariano, pelo Fogo Ígneo ou pelas Teofanias. 
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Portanto ser marcado na testa é um processo energético. Aqueles que abriram os chakras do alto, a Coroa, 

antes mesmo que isso se torne a Coroa, vocês sentem a testa, a vibração sobre a testa. Alguns se fecham 

nisso, é a ilusão Luciferiana no poder, a predação e, como os Hindus chamam isso, são os poderes da alma, 

os siddhis.  Mas tudo isso, Buda vos disse : « Salve-se rápido quando você encontra isso », para não serem 

apanhados pelo ego espiritual.  Então o sinal da besta, será também na testa ou na mão, mas aí isso será 

físico e isso não tem nada a ver com o espiritual, são todos aqueles que aceitarão ser « microchipados ». 

Mas vocês não terão tempo de serem microchipados, felizmente. 

 

 

Não há mais questões escritas. Resta um pouco de tempo para as questões orais. 

 

Ah, de acordo. Então vamos, expressem-se. 

 

Acredito que estão todos dormindo, hein...Não, escutei rir, Vamos. 

 

 

Questão : por que  o Ancião dos Dias apresentou-se somente ontem ? 

 

Porque isso faz parte do que é para viver agora. O nível de consciência do Ancião dos Dias, que não é uma 

consciência isolada, ela vos disse, hein, é o conjunto das consciências quem se expressa, é o Grande 

Espírito, se vocês querem, dos indígenas.Mas vejam, mesmo eles chamaram isso o Grande Espírito, então é 

um Grande Espírito, não é masculino. Assim ela escolheu esse nome, como você disse : Ancião dos Dias ? 

Isso está bem colocado.  Ao menos, ao menos vocês podem se referir a algo de conhecido. 

 

Então é claro, há aqueles que conhecem os ensinamentos antigos, que vão nos dizer : « Sim, mas isso não 

existe, há apenas o Ancião dos Dias ». Mas justamente, ela se chama assim, por isso.  Ela jamais disse que 

ela era o Ancião dos Dias, mas sim a Anciã dos Dias. Então se vocês querem chamá-la o Eterno Feminino, o 

Feminino absoluto, pode-se encontrar dezenas de nomes, mas o importante era fazê-los viver essa espécie 

de densidade. Vocês a vivenciaram. É algo de diferente. A percepção que vocês tiveram, ontem, é uma das 

últimas percepções que acontecem quando vocês estão na Infinita Presença e vocês basculam, se posso 

dizer, na beatitude eterna. É a mesma qualidade de consciência, a mesma qualidade de vibração e de 

energia. 

 

Aí está porque ela veio apenas ontem. Era necessário esperar que alguns processos desencadeados desde 8 

de março chegassem à sua finalidade, quer dizer as Radiâncias Arcangélicas e em seguida as Teofanias. E 

depois do Pentecostes, bah certamente a semana do Pentecostes onde tudo se encerra. Portanto ela só 

podia intervir nesse momento.  Uma vez que falar sempre é fácil, mas o que é importante, vocês o sabem, 

não são as palavras, é a vibração.  Ora a vibração dessa consciência muito velha é o que mais se aproxima 

da última tela visível na Infinita Presença, exatamente antes do basculamento na escuridão. E aí, vocês 

estão em vocês. 

 

 

Questão : nessa quinta-feira teve lugar a última Teofania Mariana. É também o último dia das 

Radiâncias Arcangélicas ? 
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Sim, certamente, acabou, depois ; vocês são autônomos, cuidem-se. Não sei mesmo se nós teremos a 

oportunidade de retornar...diga-se de passagem. 

 

 

Questão : desde uma semana, eu escuto no ouvido esquerdo um som distante, como um tam-tam. Isso 

tem relação com o Ancião dos Dias ? 

 

Não, isso tem uma relação com as Trombetas que chegam.  Todos vocês observaram, que o som se 

modifica em seus ouvidos, para aqueles que ouvem o som da alma e do Espírito. E de maneira quase 

permanente agora. Não, e o tam-tam que você escuta ao longe, não é o Ancião dos Dias, hein, são as 

Trombetas.  Então, é claro, é a memória da Terra, ela vos disse, eu creio, mas daí dizer que isso vem dela, 

não. Isso vem da terra, e do céu. 

 

 

Questão : você pode nos dar outros exemplo de hábitos em função das linhagens, além dos Arturianos ou 

dos reptilianos ? 

 

Oh bah é muito simples. Aqueles de Sírius, vocês os reconhecem : eles são doces, eles sempre são 

sensíveis, estão sempre prontos a ajudar, sempre são delicados, se posso dizer, às vezes até mesmo um 

pouco exasperantes em sua delicadeza.  Os répteis, é o inverso.  Eles têm necessidade, mesmo se é 

totalmente inofensivo, de sempre controlar tudo ao redor deles.  Ele vai vos perguntar se vocês se 

ocuparam de vosso animal, ele vai vos perguntar se vocês fecharam o gás. Ele tem a necessidade de 

controlar e de verificar. Assim se é vosso marido ou vossa mulher, é muito, muito enervante, hein, mas é 

uma constante. 

 

Então evidentemente...o que é que eu posso vos dar além disso como exemplo para as linhagens 

importantes, hein ?  Não vou tomar as linhagens raras, mas por exemplo aqueles que são Vegalianos.  Os 

Vegalianos são os pedagogos, são um pouco como os Arturianos, eles têm necessidade de compreender, de 

tudo desmontar, neles, os mecanismos, ou de desmontar as máquinas que lhes caem nas mãos. Eles amam 

conhecer os mecanismos interiores.  Os Vegalianos estão mais voltados, quando estão encarnados na terra, 

na necessidade de ensinar, na necessidade de colocar em forma as coisas que eles vão dizer. 

 

Então o que se tem mais...Os seres que têm uma linhagem que vem de Altair, por exemplo, são os seres 

que têm uma tendência para terem uma visão globalizante. Eles estão menos nos detalhes do que os 

Arturianos, quer dizer que eles percebem os detalhes através do quadro global enquanto que os 

Arturianos, eles entram em todos os detalhes, eles vão preocupar-se com minúcias enquanto eles não 

compreenderam tudo, vocês veem. 

 

Sírius, é a Água o mais frequentemente, portanto é a emoção. A emoção magnificada mas assim mesmo a 

emoção.  É a mãe galinha, por exemplo, além disso as mães geneticistas vêm de lá.  Os répteis, são aqueles 

que vão controlar, que sempre têm necessidade de verificar tudo, e depois subrepticiamente, de sempre 

dar as ordens. São sempre apresentados, às vezes com elegância, mas são em geral os seres que sempre 

têm uma voz de comando e eles se servem disso sem perceber, o que é muito desestabilizante. 

 

Então, o que há mais...Os Arturianos, os Vegalianos, eu não vou falar das coisas muito raras, hein, estou 

desolado, mas verdadeiramente não temos tempo.  Aí, eu vos dou as grandes linhagens. E além disso, se 
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vocês querem, nesta terra, vocês todos têm, quase todos nós temos, não uma origem, mas uma linhagem 

de Sírius, é claro, mesmo se não é nossa origem estelar, mesmo assim vocês têm um pacote sagrado, eu 

não tenho uma cifra, mas aqueles que portam os genes reptilianos, mesmo redimidos, eles não podem se 

impedir de controlar tudo. Eles amam muito a ordem, sobretudo para os outros, hein, não para eles, 

portanto eles amam dar ordens, eles amam se ocupar. São eles os mestres da casa, enfim eles o creem. 

 

Aí está, esse são os traços muito característicos. Vocês têm outros sistemas solares para me perguntar ? 

 

 

Questão : os Pleiadianos ? 

 

Ah, Os Pleiadianos, são os seres de palavra.  Eles não suportam que não se respeitem as palavras.  Eles são 

muito diplomatas. Eles sempre buscam aparar as arestas, às vezes em detrimento deles. Eles têm um lado, 

às vezes, muito luminoso, mas um pouco masoquista, hein. Eles têm o sentido da missão. 

 

Qual outro ? 

 

 

Questão : os Orionianos ? 

 

Os o quê ? 

 

 

Questão : Orionianos, os seres de Órion. 

 

E quem te disse que os seres de Órion se chamam Orionianos ? É o que essa invenção ? E os seres de Órion, 

isso depende de onde.  Uma vez que Sírius, vocês sabem que tem três sóis. Órion é uma constelação, não é 

um sol. Em Órion, vocês têm tanto os répteis, os Greys, como os Nephilim, como os Elohim.  Porque o que 

vocês chamam Órion, não é o que vocês veem daqui, mas é necessário especificar.  A constelação da Águia, 

por exemplo, é a estrela principal, é tudo.  Pelo contrário, para Órion, vocês têm as estrelas que estão 

muito distanciadas.  Vocês não podem dizer que vocês vêm de Órion e isso não vos dá a indicação, se vocês 

vêm de Bételgeuse, de Alnilam, de Mintaka ou de Rigel.  Não há uma característica comum. 

 

Porque por exemplo, eu vos disse que os Nephilim que deixaram os Círculos de Fogo, eles vinham de 

Órion.  Mas é profundamente diferente dos Dracos de Órion.  E vocês veem a mistura ?  Hoje vocês têm as 

pessoas que vos dizem que tudo o que vem de Órion, é réptil, mas eles nada compreenderam. E além disso, 

vocês têm um monte de humanos que neste momento escrevem que Órion é negro, é negativo, que são 

apenas os seres sombrios, mas não de todo.  Portanto eu não posso responder, isso depende de onde, de 

Órion.  Se vocês vêm de Bételgeuse, vocês eram um Nephilim. Isso quer dizer, entre parênteses, que vocês 

estão aí desde 300.000 anos.  Muita coragem. 

 

 

Questão : e aqueles de Alcyone ? 

 

Alcyone, são as Plêiades, minha cara. Há seis estrelas, as sete irmãs das Plêiades. E há diferenças entre cada 

estrela.  Então é semelhante, quando vocês dizem « eu tenho uma origem pleiadiana », sim, mas de 
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onde ?  Eu dei a característica global das Plêiades porque são sete irmãs, portanto elas são quase idênticas, 

contrariamente à Órion  que estão situadas nas dimensões e em distâncias colossais, mesmo se elas vos 

aparecem, do ponto de vista da terra, muito próximas, por exemplo no cinturão de Órion.  Vocês as veem 

assim, mas vocês não sabem se elas estão ao lado.  Por outro lado, para as Plêiades é diferente, porque aí, 

elas estão todas no mesmo, como vocês dizem, agrupamento energético, o que não é o caso para Órion. 

 

Então não posso dizer mais nada sobre as Plêiades. Há pouco eu disse uma generalidade, porque são sete 

irmãs, mas vir de Alcyone ou de outra, das outras irmãs, isso não muda grande coisa, contrariamente à 

Órion. 

 

 

Questão : os Andromedianos ? 

 

Ah Andromedianos, estão muito, muito próximos do humano, mas livres. Eles têm as mesmas 

características que nós, humanos, quando estamos encarnados, um pouco maiores, hein.  E eles estão nas 

3D unificadas. É além disso um lugar de acolhimento importante para aqueles que não têm nada a fazer 

entre os Arturianos, porque eles têm as memórias a descarregar, ou entre os Vegalianos, porque é sua 

origem estelar. Mas os Andromedianos são enormemente concernidos, após o Apelo de Maria, não antes 

hein, eles ainda não intervieram como os Vegalianos ou os Arturianos que intervêm de maneira diária 

agora. 

 

 

Questão : Aldebarã ? Quais são os hábitos dos Andromedianos ? 

 

Aldebarã, vocês estão sensivelmente nas mesmas características que o humano da Terra, não há 

verdadeiramente um marcador. Os mais marcantes, retenham, são aqueles dos quais já falei antes : o 

réptil, porque há muitos, portanto vocês veem muito bem o predador em ação, com sua voz de 

comandante, e quem está sempre a fazer semblante de se interessar por tudo o que vocês fazem, para 

possui-los de algum modo, hein.  Vocês têm as linhagens reptilianas também, é muito simples de 

ver. Independentemente desse lado muito gentil, muito afável, mas que esconde o fato de que eles se 

misturam nas coisas que não os observam. E sobretudo, tentar tomar o domínio. 

 

Então é menos marcante nas mulheres.  Entre as mulheres, isso vai ser mais sutil : elas vão tentar atrair 

vossa atenção, atrair vossa consciência... porque o réptil tem sempre a necessidade de ser admirado. Se ele 

está em um corpo humano também, com uma origem como essa, ele tem a necessidade de se fazer 

ver.  Ele tem a necessidade, porque ele se vê no olhar do outro, e se ele não se vê no olhar do outro, 

sobretudo se é uma mulher, é terrível.  Ela crê que ela não é amada, que ela não é digna de 

interesse. Portanto são os seres que estão em uma forma de manipulação. Vocês sabem,  eles vão tomar-

vos pelo braço, conduzi-los à parte, eles vão sem parar tentar atrair, pelas palavras, ou olhares, ou uma 

roupa, vossa atenção.  Entre os homens, é diferente, é muitas vezes a voz de comando.  E Sírius, homem e 

mulher, também, é diferente. 

 

Eu creio que meu amigo de Sírius, que está aí na frente.  Vocês sabem, são aqueles que sempre vivem as 

coisas incríveis, mas sempre querem conduzi-las à sua pequena pessoa.  E depois os répteis, pelo contrário, 

eles, são outra coisa. Eles têm uma espécie de fascinação pelos dragões.  É normal, são as mesmas famílias. 

Não é uma família no sentido humano, eu disse há pouco, mas é uma filiação, uma ressonância, se vocês 
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preferem.  Aí está, mas como linhagens mais frequentes, são essas, das quais eu falei no início, vocês já têm 

um belo quadro do que vos rodeia. 

 

 

O tempo acabou. 

 

O tempo acabou. Então, eu vou deixá-los fazer vosso repouso. Eu não vos digo tchau, eu vos digo até daqui 

a pouco para a sequência. 

 

 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 
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O.M. Aïvanhov - Parte 4 – Q/R - Junho 2017 

  

 

Bem, caros amigos, nós vamos poder continuar as vossas diferentes interrogações e discutir em 

conjunto.  Então retomemos o que vocês têm a perguntar. 

 

 

Questão: O Irmão K mencionou que Maria tinha sido fecundada por uma semente humana não 

terrena.  Poderia esclarecer sobre essa origem humana não terrena, e sobre qual é a origem galáctica de 

Jesus? Será que é a mesma que a de Maria Madalena? 

 

Não, a mesma que Maria certamente.  Mas como Maria, vocês sabem, as mães geneticistas não estão 

verdadeiramente na terceira dimensão, foi necessário encontrar os relés genéticos provenientes de Maria, 

mas que se encontram noutro lugar, que se encontravam entre os povos humanos -  e não humanóides – 

nos mundos livres.  Mas, agora, não servirá para nada dizer-vos se é Andrómeda ou as Plêiades ou outra 

coisa, mas vocês podem imaginar que isso tem uma ligação com, digamos, um sistema solar de 3D 

unificada, mas que possivelmente estava efetivamente mais próximo da Fonte, ou seja, das Plêiades. 

 

 

Questão: Eu estou na predação se eu matar um mosquito que me tenta picar ou se arrancar as ervas 

daninhas no meu jardim? 

 

Mas isso não tem importância nenhuma, hein.  E quando vocês comem um legume, também é 

predação.  De qualquer forma, a predação está generalizada neste mundo, portanto, tudo é um ato de 

predação.  Tudo o que vocês realizam no seio da dualidade está necessariamente na ação-reação, e a ação-

reação conduz sistematicamente à predação, portanto, tudo é um ato de predação, se quiserem ir até ao 

fim.  Efetivamente, mesmo o facto de matar um mosquito é um ato de predação, mas é preciso ser-se 

verdadeiramente estúpido para se deixar picar. Vocês são obrigados a se adaptarem.  Era do que eu falava 

agora mesmo, é sobretudo nas relações humanas, mas a predação está presente desde que estamos 

encarnados, é a dualidade inexorável deste mundo. 

 

Portanto, a predação, vocês não têm que se privar de comer, no entanto vocês sabem muito bem que a 

maioria dos habitantes da 3D unificada não têm qualquer sistema digestivo e, além disso, os delfinóides, 

Ramatan explicou-vos bem que eles mantinham uma refeição ritualista, era um banquete, uma festa uma 

vez por semana, mas eles não têm nenhuma necessidade de comer.  Mas eles têm um sistema digestivo.  E 

não acreditem que haja necessidade de comer assim que vocês estão na matéria, mas esta matéria 

carbonada está aprisionada, e isso é a causa da predação, mas tudo é um ato de predação.  Não pode 

existir harmonia, equilíbrio, amor e paz a partir do momento em que, mesmo para sobreviver, ou viver, 

vocês ingerem alguma coisa. 

 

Portanto, vocês veem, não precisam fazer grande alarido. Já se vocês resolverem e virem a predação a 

atuar em vós, isso já é enorme, mas vocês são obrigados a comer, a maioria ainda, parece-me.  Alguns, 

efetivamente, já não têm  realmente necessidade de comer, nem mesmo de apanhar o prana dos 

alimentos, porque eles são alimentados diretamente, desta vez isto foi dito, creio eu, pelo Irmão K mais Um 

Amigo e RAM, já que quando vocês respiram vocês engolem a Luz, e quando vocês engolem a Luz pela 

árvore bronquial, a Luz é metabolizada e alimenta-vos, realmente e concretamente. 
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Como é que vocês acham que os místicos, nos séculos precedentes, como alguns no ocidente, comiam e 

viviam com uma hóstia por semana, se não fossem alimentados diretamente pelo Espírito Santo, como eles 

diziam, pela Luz vibral.  Além disso, é por isso que há quem se coloque questões, como eu dizia, durante os 

três dias, mas certifiquem-se aqueles que estarão nas estruturas dos Círculos de Fogo, não está  previsto 

comer ou beber, mesmo se vocês tiverem o vosso corpo físico, porque a Luz assumiu a digestão e vocês 

digerem a Luz, e aí, não é uma predação.  Mas até esse período, bem, vocês sabem muito bem que vocês 

ingerem coisas. 

 

E eu vou mesmo mais longe, exceto no que é nomeado a sexualidade sagrada, um ato sexual, mesmo bem 

conduzido, mesmo equilibrado, é necessariamente uma forma de predação.  Quando vocês estão nas 

dimensões unificadas, eu disse-vos, mesmo na 3D unificada, que há povos que não têm necessidade de 

sistema reprodutor nem mesmo de órgãos genitais.  Já que eles não comem e não bebem, eles não têm 

necessidade de fazer xixi, nem de fazer cócó, o que quer que seja.  E como não há sexualidade e a 

sexualidade, como vocês dizem, se vive com o coração, a sexualidade do coração é a fusão dos 

corações.  Isto dá-vos uma êxtase que é muito maior que a êxtase sexual, mesmo a mais conseguida, se o 

posso dizer. 

 

E quando eu vos digo que a felicidade que as Teofanias vos fazem viver, quando elas estão instaladas, vocês 

têm a impressão de realmente desfrutar como com os órgãos genitais, mas permanentemente.  É um 

estado que é um estado natural.  Então, certamente, enquanto vocês não o viverem, vocês não conseguem 

compreender como encontrar o vosso coração e viver a Teofania, mas num estado de êxtase, de felicidade, 

como nós dizemos, que é bem mais evidente que o ato sexual.  O ato sexual, independentemente do 

prazer, mesmo quando há uma comunhão importante, dura algumas décimas de segundo, um minuto, 

alguns minutos.  Os que estão realmente e concretamente e definitivamente nessa vibração da Teofania, 

através do que eles percebem no coração e na sua consciência, estão em vias de fazer amor com eles 

próprios e com o mundo, em permanência. 

 

São as mesmas energias que são postas em movimento, simplesmente num caso, isso permanece num 

lugar – salvo na sexualidade sagrada – salvo que aí, o prazer, porque é um prazer quando nós falamos de 

felicidade, esse prazer está completamente sobreposto ao ato sexual, exceto que não há sexo, só há o 

coração. 

 

E além disso, para aqueles de vós que estão despertos e que têm uma sexualidade harmoniosa, vocês vão, 

se isso já não foi feito há anos, para alguns, constatar que mesmo o contacto genital não se passa mais ao 

nível genital.  É o ponto de partida, mas isso chega ao coração e à cabeça.  Então, claro, segundo o 

tantrismo, há posições diferentes que fazem circular a energia em vez de um ao outro ou do outro ao um. 

Mas isso é a sexualidade sagrada, ou seja, que o prazer, o gozo, não é um prazer sexual, os órgãos sexuais 

são só um meio de chegar ao coração.  Certamente, está longe de ser o caso na sexualidade normal, hein, 

já que as energias ficam em baixo.  Mas é a mesma coisa. Era o quê a questão?   

 

 

Questão: A questão era em relação aos mosquitos… e às ervas daninhas. 

 

Não vejo como pude chegar dos mosquitos à sexualidade.  Mas ainda bem, é qualquer coisa que penetra, é 

parecido. 
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Não há mais questões escritas. 

 

Eh Bah, então vocês têm todas as latitudes para colocar as últimas questões, hein. 

 

 

Questão: As Teofanias espontâneas tornando-se permanentes, quando nós estamos com pessoas não 

informadas e uma Teofania se manifesta, qual é a atitude a ter? 

 

É muito variável, dependendo do que tu observas, não será sempre o mesmo.  Com um desconhecido, por 

exemplo, tu vais fazer as tuas compras, tu tens uma Teofania que dispara no momento de pagar, isso 

poderá muito bem acontecer. Mas se isso for, por exemplo, com pessoas que estejam ligadas afetivamente, 

geneticamente, eu quero dizer parentes, ou amigos, ou conhecidos digamos, não o desconhecido como 

quando tu vais fazer as compras, bem, algumas vezes dará tudo certo, o outro não sentirá absolutamente 

nada.  Por vezes irão constatar que de repente ele colocará a sua mão sobre o coração e a olhar para todo 

o lado para perguntar o que se passa, e noutros casos vocês irão constatar, e isso não depende de vós, que 

o outro vai entrar em cólera e mudar completamente de comportamento convosco, e vocês não podem 

fazer nada. 

 

Na Teofania espontânea vocês não dirigem nada.  É o princípio, é que ela se realize ao soco, e vocês irão 

constatar por vós mesmos, como o exemplo que eu dei em relação ao chefe de Estado, que nalguns casos 

essa Teofania vem, e eu disse-vos quando ela vinha, vocês sentem que isso passa pela pequena Coroa da 

cabeça antes de reintegrar o coração.  Já que o coração agora está totalmente presente, desde que o 

coração tenha subido à cabeça, eu creio que isto foi dito, hein, e portanto é exatamente a mesma coisa. 

 

As Teofanias espontâneas, vocês irão observar pessoas que são totalmente insensíveis, outras que vão 

mudar de comportamento ainda mais, sem saber o que é, mais agradável, e outras que vão ter ideias de 

morte na vossa frente.  É por isso que é necessário respeitar, nas Teofanias que vocês fazem, quando são 

sobretudo pessoas que vos conhecem.  Quando é um desconhecido, um amigo, a família e tudo, e a pessoa 

está em posição frontal com a Luz, vocês arriscam-se a ter reações, hein.  Mas vocês não podem fazer 

nada.  Primeiro a energia voltará pela pequena Coroa e, de seguida, vocês arriscam-se a observar coisas um 

pouco bizarras.  Portanto, nestes casos, tu salvas-te na pontas dos pés. 

 

E, sobretudo, não te divirtas a dizer a uma pessoa que está na raiva ou na negação que é o teu coração que 

faz isso, porque a pessoa está em negação, para ela não é nada, é qualquer coisa que ela não pode ver e 

que ela não quer, sobretudo, ver, porque ela está aprisionada no seu ego e na sua pessoa. 

 

Portanto, eu não posso responder de forma única, isso vai depender:  será necessário adaptarem-se 

em  cada caso. Já é o caso, hein, todos vocês observaram, mesmo sem sentir ainda o coração e a verdadeira 

Teofania, mas que face a algumas pessoas que vocês conhecem, sem razão aparente, elas mudam de 

comportamento, agridem-vos, ficam com raiva.  Ou o inverso também.  É a ação da Luz, que não depende 

de vós, porque vocês sabem que mesmo independentemente da Teofania, desde que vocês comecem a 

estar instalados no coração, essa radiação é permanente, hein. 
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Quando vocês têm, por exemplo, Ma Ananda Moyi que está convosco, bem vocês sentem a sua Presença 

mesmo antes dela trabalhar em vós, ela irradia em todos os lugares, mesmo que ela concentre a sua 

radiação, por exemplo, para criar uma radiação, um radiância do coração, ou um véu de Luz, ou com os 

Arcanjos quando eles fazem as curas vibrais.  É exatamente a mesma coisa. E vocês não podem controlar a 

Luz, sobretudo quando quando é efetivamente espontânea.  Portanto, é preciso adaptarem-se a cada 

circunstância, relativamente a isto.  Mas, de qualquer modo, a Luz não está perdida porque se existir uma 

recusa, ela voltará como um boomerang, quando é espontânea, e ela reintegrará, esta Luz que foi emitida 

espontaneamente reintegrará a fonte de onde partiu, ou seja, o coração. 

 

 

Questão:  A manifestação do Fogo Ígneo pode causar dores, por exemplo, ao  nível do coração, as dores 

tipo angina de peito? 

 

Não é bem assim, porque se vocês tiverem dores no peito, é bem possível, foi o caso, também, quando as 

portas AL e Unidade se tornaram ativas em alguns de vós, isso dá dores.  Mas a dor, ela permanece, ela não 

é uma constrição (um aperto) de todo o tórax como no que tu chamas a angina de peito mas ela vai… ela 

não desce aos membros, isso vai ficar ao lado das Portas.  Mesmo que isso interesse, por exemplo, às três 

Portas, vocês irão sentir o Triângulo da Nova Tri-Unidade.  Se for a Porta Unidade, vocês irão sentir uma dor 

sobre a Porta Unidade, por vezes sobre a ressonância posterior (traseira) que corresponde às asas, de cada 

um dos lados de KI-RIS-TI, ou por vezes isso pode subir um pouco até ao ombro ou ir para o centro, mas 

isso não são as características de uma dor cardíaca, no sentido médico.  

 

 

Questão: A dor significa resistência? 

 

Não, de todo.  Isso pode ser a intensidade da Luz que trabalha muito a esse nível.  Além disso vocês sentem 

formigueiros ou picadas que duram muito pouco tempo, em diferentes partes do corpo.  Isso não são 

resistências à Luz, é a Luz que se instala, que alarga os canais de comunicação ao nível físico e que 

transforma as vossas células, os vossos órgãos e tudo . E transforma-os concretamente.  E além disso os 

médicos vão perder um pouco a sua medicina.  Vocês têm, por exemplo, exemplos muito conhecidos, 

hein.  Imaginem que vocês têm alguma coisa que é muito corrente, ou seja, uma anemia, vocês não têm 

sangue suficiente. E vocês fazem uma transfusão de sangue e dizem-vos « com esse sangue que vocês têm, 

que é muito fraco, vocês não podem manter-se de pé, não podem funcionar».  No entanto vocês 

funcionam. 

 

Vocês têm também, por exemplo, as doenças genéticas que dispararam junto de alguns irmãos e irmãs, e 

quando fazemos o balanço biológico sabemos identificar essa anomalia genética, ela está sempre presente 

e no entanto não se manifestou mais.  Porquê?  Porque existem outras cadeias de ADN, que eles ignoram, 

que ainda não são… elas são meio-físicas, essas novas cadeias de ADN.  Vocês sabem que há doze cadeias 

de ADN, hein, mas as outras são eficientes.  Portanto, vocês podem muito bem ter marcadores biológicos 

de qualquer coisa conhecida, muito conhecida da medicina, e não sofrer nenhum sintoma dessa anomalia 

biológica. 

 

De qualquer modo, por exemplo, os irmãos e as irmãs que se encontravam, ou que se encontraram nestes 

últimos anos, com patologias graves, ou seja, cancros, que teoricamente correram risco de vida, 

apercebem-se do quê, e os médicos, também?  Que esses irmãos e irmãs, os seus pacientes, se preferirem, 
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sem nunca terem feito nada, nunca têm metástases, nunca têm alteração do quadro geral, mesmo com um 

tumor que cresça, porque ele permanece localizado.  Os mecanismos de defesa, não do sistema imunitário 

mas da Luz, contra a perda de integridade, contra o tumor, permitem realmente e concretamente limitar a 

expansão desse género de patologia;  mesmo sem as fazer desaparecer, fossilizam-se e morrem.  Ficam 

cristalizados, portanto o tumor, mesmo que ele se mova um pouco, ele não se pode espalhar.  Vocês veem 

isso, é muito importante, porque não é o sistema imunitário, nem a vitalidade e a boa saúde, é a ação da 

Luz. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão: Uma noite eu fiz os protocolos do Mestre RAM e de um Amigo.  Meio a dormir, eu senti como se 

serpentes brancas saíssem do meu corpo e desaparecessem.  Isso tem  algum significado? 

 

Sim, certamente.  É uma forma simbólica de eliminação das últimas reminiscências.  É uma serpente mas, 

como tu dizes, é branca.  Portanto, isso não são predações, era o que eu dizia relativamente aos hábitos e 

aos comportamentos espontâneos que vocês não viram.  Portanto, efetivamente, a iluminação da Luz, com 

os pequenos exercícios que vos deram esses dois anciãos, são perfeitamente capazes de vos ajudar, sem 

trabalhar na pessoa, trabalhando unicamente na Luz, para constatar que as coisas que pertencem à pessoa, 

que não são patologias ou memórias mas, como eu disse, hábitos -, e eliminam-se dessa forma.  

 

 

Questão:  Aconteceu-me várias vezes ter câimbras e a dor ser tanta que eu desmaiei.  Depois aconteciam-

me problemas. 

 

Câimbras onde? 

 

 

Questão: No interior das coxas. 

 

Sim, o interior das coxas. A parte alta ou até ao joelho? 

 

 

Questão: Até ao joelho. 

 

Sim, é o trajeto dos meridianos, dos grandes Nadis, perdão, não dos meridianos que estão ligados com a 

planta dos pés, a articulação dos joelhos e as Portas nomeadas Precisão e Profundidade. 

 

 

Questão: Porque é que eu desmaiava todas as vezes? Depois de me abrir o couro cabeludo, aí eu caí 

sobre um lavabo, sobre a Porta ER.  

 

Bem, porque é melhor que tu desapareças para deixar viver o que há para viver. 

 

 

Questão:  Antes, cada vez que eu voltava a mim, diziam-me: « vês, a passagem é fácil ». 
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Pois sim, ela é fácil, assim que tu desapareceres.  

 

 

Questão: Na última vez eles não disseram. 

 

Talvez eles se tenham cansado de te repetir a mesma coisa.  E não há nada mais terrível, sinceramente, do 

que os hábitos estúpidos da vossa vida.  Eu diria, como são coisas que não foram vistas, que vocês 

consideram como normais, eu falei dos horários, por exemplo, mas tudo o resto também, mas quando isso 

é drenado pela iluminação da Luz, então, é obrigatório passar por coisas que vão mexer convosco, 

psicologicamente e fisicamente.  Portanto, é mesmo esse ajustamento fino entre o efémero e o Eterno.  E 

além disso, se os processos se passam à noite ou, no teu caso extremo, quando tu desmaias, é porque é 

muito melhor que a tua pessoa tenha desaparecido completamente enquanto a Luz se ocupa de ti.  Além 

disso, eu falei também das vertigens na posição deitada, eu falei de todas essas coisas. 

 

Hein, o problema é quando vocês regressam, vocês vão apreender, certamente, como todos, para tentar 

compreender, ligar isso a qualquer coisa, ou seja, uma casualidade.  E pondo a funcionar o vosso mental em 

relação a isso, bem isso vai recomeçar, porque enquanto vocês não aceitarem que a coisa que acontece 

não precisa da vossa consciência para resolver qualquer coisa… certamente é um problema medicinal, é 

preciso ir ao médico, mas se nada for encontrado, sobretudo no caso que tu descreveste, porque aí tu 

descreves o circuito de um Nadi em relação à Precisão e à Profundidade, o que quer dizer que, também, em 

algum lugar, ao que quer que seja que tenha sido vivido até ao presente, lhe falta um pouco de Precisão e 

de Profundidade, ou seja, de se desembaraçar precisamente de todos os hábitos e de todas as referências, 

de ser virgem, se o posso dizer, relativamente ao que está a acontecer. 

 

Mas bom, eu estou bem consciente que quando nós estamos encarnados, mesmo se estamos realizados, 

libertados, temos sempre necessidade de saber, de compreender, de explicar.  É isso o mental, é o ego, 

mesmo que vocês vejam o vosso mental a trabalhar.  É a sua função. 

 

 

Questão: Eu fico inquieto se isso se repete.  Não é o coração a funcionar mal? 

 

Ah pois, vá ver um médico.  Mas há outras razões para os desmaios além do coração. 

 

 

Questão: Eles dizem-me sempre que eu não tenho nada. 

 

Bem, se tu retornas e não há nada, é porque isso se refere ao que eu disse, não é médico. 

 

Boas quedas. 

 

 

Questão: Quando eu pratico a respiração do Mestre RAM, no momento da retenção, eu tenho crises de 

tosse.  Tem algum conselho? 
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Quando tu respiras amplamente, como disse o Mestre RAM, a Luz penetra, mas uma vez que tu estás em 

pausa respiratória essa Luz é, portanto, metabolizada e dirige-se para onde se deve dirigir, é isso que 

provoca a tosse, são as coisas que se iluminam.  Por aí, pode ser-te mostrado que ainda existem coisas que 

não estão resolvidas ao nível dos apegos, ou seja, a garganta.  Não há nada a fazer, é preciso deixar 

fazer.  Com a iluminação mas também, se tu quiseres que isso seja mais suave, podes servir-te dos gestos 

que te foram dados por um Amigo, em vez da respiração. 

 

A respiração é muito rápida, hein, e ela espalha-se por toda a parte.  Ao contrário, quando vocês colocam 

as mãos nos locais que foram dados por um Amigo, relativamente às Portas Precisão-Profundidade, AL-

Unidade e OD-ER.  Aí é um pouco diferente porque vocês trabalham sobre uma concentração de Luz ao 

nível do coração, enquanto que a respiração vai  difundir bastante essa Luz e vai iluminar o que é preciso 

iluminar.  Mas os dois são complementares, certamente. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão: Quando eu estou no Coração do Coração, eu sinto as Portas AL e Unidade mas isso passa pela 

nuca até ao ponto ER da cabeça. 

 

É normal. O coração está montado na cabeça, portanto o coração que sentes aqui está também lá.  É 

lógico.  E além disso eu creio que Uriel, e Miguel, talvez, também, vos falaram dessa pequena Coroa; é a 

fusão dos Éteres, parece-me.  A alquimia do coração que vocês vivem, e além disso descrito em todas as 

tradições. Vocês têm o chapéu de Buda com o sétimo chacra e no seu centro, o segundo chapéu, a capa de 

Buda, que é o coração.  O coração está montado na cabeça, vocês acabaram com a Ilusão. 

 

 

Questão:  Depois de ter praticado, à noite, os protocolos dados pelo Mestre RAM e por um Amigo, eu 

sonhei só com andorinhas e isso foi estranho porque elas chegavam tarde em relação à Primavera. 

 

Num sonho?  Mas que relação tem com os processos de RAM? 

 

 

Questão:  Eu fiz esse protocolo à noite e esse sonho veio. Existe uma ligação? 

 

Ah não, não há nenhuma.  Tu tens o direito de sonhar independentemente do que tu fazes com esses 

protocolos.  Não é necessário confundir os sonhos, como eu disse nas primeiras interpretações, que são, de 

facto, uma experiência mas que o mental vos apresenta como um sonho porque ele não o pode 

compreender, e os sonhos comuns que acontecem.  

 

 

Questão: Este sonho teve algum significado, mesmo que não esteja ligado aos protocolos? 

 

Bem andorinha, é pássaro, é o reino do Ar, é o reino da Luz, é muitas coisas.  E tu dizias que as andorinhas 

tinham chegado ou não tinham chegado? 
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Questão:  Elas chegaram atrasadas em relação À Primavera. 

 

Sim, está atrasado, mas eu não posso dizer mais nada em relação a isso. 

 

Há um provérbio que diz: « Uma andorinha não faz a Primavera. »  A Primavera é o quê, 

independentemente da verdadeira Primavera?  É a ressurreição, é o retorno da Luz. 

 

Outra questão. 

 

… Silêncio… 

 

As perguntas secaram. 

 

 

Questão: Há 320.000 anos os Arcontes instalaram implantes em todos os humanos para dirigir as suas 

vidas ao longo das encarnações… 

 

Oh, eles não tinham necessidade de implantes.  A partir do momento em que eles controlam o sistema de 

controlo do mental humano nas dimensões intermédias, tudo o resto se materializa como eles desejam, já 

que são eles que controlam a precipitação material daquilo que vem do alto. Primeiro, eles intercetam a 

Luz, pela deflexão (desvio) da Luz sobre o eixo falsificado, a Luz dita obliqua e não direta, mas eles nunca 

não têm necessidade de agir sobre os indivíduos.  Salvo, claro, para aqueles que estão camuflados nos 

corpos humanos, que estão presentes entre vós, mas para os Arcontes da falsificação direta, eles não 

precisam de estar presentes e de trabalhar em cada pessoa.  

 

Como querem imaginar que eles colocam os implantes em cada pessoa?  E isso não é necessário já que a 

vossa estrutura biológica, ela mesma marcada com esse selo reptiliano, é todo o cérebro arcaico.  De 

qualquer modo, é um dos seus símbolos, é o olho, é o famoso terceiro olho. Vocês sabem, quando eles vos 

mostram um só olho.  Eles não têm necessidade de colocar qualquer implante, isso são ainda os delírios 

daqueles que imaginam que é preciso retirar implantes Arcônticos. Por isso eles reagem a esses implantes, 

eu falo de entidades, hein, tu falaste bem, de implantes. 

 

Não há necessidade de implantes uma vez que já está implantado diretamente no cérebro e nas células, 

não precisa de mais nada.  E a manipulação, ela não é individual, salvo para alguns seres que são 

supervisionados, digamos, pelos Arcontes.  Mas eles, eles não se alimentam de uma pessoa, a menos que 

ela esteja possuída, eles alimentam-se, no sistema de controlo humano, de todas as emoções e de todas as 

atividades mentais contrárias à Luz que são descarregadas nesse reservatório de alimento, para eles. 

 

Portanto, a história dos implantes reptilianos e tudo isso, é um negócio uma vez que vocês não podem 

mudar a vossa estrutura biológica.  Só podemos colocar a Luz em cima para mudar os modos de 

funcionamento das vossas células e do vosso cérebro, mas os núcleos do cérebro reptiliano estão sempre 

presentes na estrutura biológica, quer vocês tenham retirado os chamados implantes, ou não.  É por isso 

que o coração deve assumir o controlo da cabeça, e é por isso que depois das Teofanias muitos de vós 

começam a sentir a ligação entre o coração e o coração que lá está.  É o coração que vos foi retirado da 

cabeça pela falsificação.  Tudo o resto deriva daí, sem nenhuma exceção. 
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Os vossos hábitos, que vos incomodam agora, a necessidade de resolver, da ação-reação, de compreender, 

de explicar.  Isso, não são implantes já que  estão inscritos diretamente na vossa estrutura, em todas as 

nossas estruturas, mesmo eu, todos os seres, mesmo Bidi.  Simplesmente, a partir do momento em que se 

ativam as Estrelas IN e IS, que há uma iluminação, e quando vocês estão na humildade total e que 

apreendem e vivem que vocês não são essa pessoa, realmente e concretamente, o coração acende-se e 

vocês estão livres.  Mas as estruturas arcaicas, elas estão aí enquanto o corpo biológico estiver aí. 

 

Este é o tipo de implante que não podemos retirar, entendam bem isso.  Mas não é um implante, eu digo 

isto na brincadeira, é a estrutura.  Ah vocês sabem, há alguns que se divertem com isso, há outros que se 

divertem com as linhas.  Nós aprendemos, há pouco tempo, que há uns engraçados que se divertem a 

comunicar fora das linhas, e além de fazer pagar.  Vão ter surpresas engraçadas, eles, muito 

engraçadas.  Mas isso, é a arte da manipulação e da inversão dos Arcontes. Os Arcontes, agora, 

compreenderam muito bem que para se fazerem admirar, era preciso falar de Amor e era preciso falar a 

linguagem dos ex-AD.  Isso é « in », isso está na moda.  E ainda mais porque é real, porque toda a gente 

percebe isso, o que nós vos demos durante tantos anos, mesmo aqueles que recusavam, eles vivem as 

vibrações.  Portanto, eles são obrigados a perceber que há uma anterioridade que foi escrita. 

 

É por isso que agora vocês são cada vez mais numerosos, mesmo que já não haja organização, estrutura, e 

melhor ainda, a ler, a escutar, a entender, para seguir, se o posso dizer, o vosso próprio caminho, e 

correlacionando o que vocês vivem com o que foi escrito há muitos anos.  E foi bem planeado.  Mesmo que 

haja atraso, se o posso dizer, pelo contrário, é uma pechincha, e eu diria mesmo que a Luz é sempre mais 

inteligente que nós, os planos que nós construímos enquanto Melquisedeques e Estrelas para a libertação 

da Terra.  Nós também, nós seguimos as linhas de menor resistência da Luz, vocês veem?  Então, 

certamente, lembrem-se que as forças Arcônticas são perfeitos imitadores, elas podem mesmo imitar o 

Amor.  Eles têm um belíssimo sorriso, eles estão bem vestidos, eles empregam um discurso que vocês 

reconhecem.  Eles são sedutores, antes de serem os repteis maus (os ímpios) que vos vêm sugar o sangue. 

 

E além disso eles preferem isso, porque para eles é muito mais agradável enganar as pessoas, 

desencadeando, precisamente, uma onda de amor à vossa volta, e alimentar-se disso.  O interesse que 

vocês dão a esses pseudo mestres ou a esses pseudo… eu não sei como os chamar, os alimentar.  Vocês 

alimentam-nos duplamente ou triplamente, com dinheiro frio e duro e também com o simples olhar e a 

atenção que lhes dão.  Mas bom, cada um com a sua liberdade, eles vão ver bem. 

 

 

Questão: Eu compreendi que das doze cadeias de ADN, duas estão ativas.  É preciso encontrar… 

 

Não, as doze cadeias de ADN estão ativas.  Vocês têm duas físicas e dez etéricas.  Vocês têm certas 

anomalias, em particular as crianças, onde encontramos três ou quatro cadeias físicas de ADN.  Os outros, 

são o ADN codificado vibratoriamente mas que é etérico.  Não há espaço para colocar doze cadeias de ADN 

numa célula, portanto, são forças etéricas que se organizam como ADN.  Portanto, há doze cadeias: duas 

físicas e dez etéricas. 

 

 

Questão:  Inicialmente só havia duas cadeias ativas, as outras estavam inativas? 

 

Não, elas foram ressintetizadas pela Luz.  Eles não estavam lá antes, certamente. 
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Questão: Quando o coração se acende é normal que haja momentos em que já não o sentimos? 

 

Mas nós já dissemos que vocês estavam em fase de instalação da Teofania perpétua, nós nunca dissemos 

que todos deviam sentir o seu coração permanentemente.  É precisamente o efeito de sentir ou não sentir 

que vos vai fazer dizer se vocês estão vibratoriamente no coração ou se vocês estão na pessoa.  Portanto, 

se o teu coração desaparece enquanto tu o sentes, não pela experiência quando das Teofanias mas de 

forma quase constante, e que a um dado momento do dia ele desaparece, é um convite para retornar, 

efetivamente, ao coração.  Tu podes perceber que a vibração do coração, da Coroa ou da Teofania, são 

uma energia um pouco diferente mas isso acontece sempre no mesmo local.  Vocês irão constatar que, se 

ainda não aconteceu, simplesmente um pensamento que não é bom vai desligar o coração, ele retorna 

depois.  

 

Portanto, é de facto normal, até ao momento em que isso será permanente e onde não se poderá mais 

desligar, porque não haverá mais nenhuma razão para se desligar.  Não há mais predação, não há 

julgamento, há a humildade, a simplicidade.  É assim que vocês fazem a aprendizagem, não de outra 

maneira.  Vocês pensam, apesar disso, não poder sentir o vosso coração que vibra e que vive agora, e ao 

mesmo tempo manter os pensamentos da dualidade, os pensamentos de julgamento, os ressentimentos e 

outros.  É assim que vocês conduzem a vossa aprendizagem.  E vocês sentem a diferença: quando o coração 

está presente, é ligeiro, vocês são claros, tudo é preciso em vós e tudo é fácil.  Assim que saem, quando já o 

viveram, vocês irão ver que isso vos parecerá a morte, de algum modo. 

 

E é precisamente às custas dessas idas e vindas entre o efémero e o Eterno, mas desta vez não só com a 

consciência mas com o relais do corpo de carne, ou seja, vocês sentem-no, vocês vivem-no, não é 

unicamente a Coroa radiante, ou o Coração Ascensional, ou a Leminiscata, ou o Canal Mariano, é a 

realidade da vossa experiência.  É por isso que estar no coração, é vibratório; não é uma ideia, um conceito 

ou simplesmente a bondade, é bem mais do que isso. 

 

Desde que vocês sejam espontâneos, a Teofania está aí.  Vocês saem da espontaneidade, vocês refletem 

antes de sair uma frase ou vocês entram, por exemplo, para fazer a lista das compras que vocês vão fazer, é 

perfeitamente normal que o coração pare ou abrande.  Eu falo da perceção. Hein.  Isso permite-vos 

precisamente ver o que é da ordem do coração e o que é da ordem não do ego mas do efémero, muito 

simplesmente.  E apesar disso, progressivamente, isso vai instalar-se definitivamente.  Mas quando isso 

estiver instalado e presente definitivamente, se vocês tiverem tempo, vocês sentirão também diferenças, 

sem decidir uma Teofania, estando, portanto, nesse Teofania perpétua onde vocês não decidem mais 

nada.  Em breve vocês vão ver por vós mesmos que, conforme os irmãos e as irmãs que vocês encontram, 

isso aumenta ou isso diminui, mesmo que esteja sempre presente. Tal como os vossos pensamentos, como 

as vossas emoções.  Se fizerem a contabilidade, o coração não vos serve de nada, hein, sem isso vocês vão 

colocar zeros em todo o lado.  

 

Outras questões.  Sobre o que vos foi dito durante esta semana, não há outras questões? 

 

 

Questão: O 7 de Junho foi citado por vários intervenientes e falaram de tribulações humanas. 
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Se vocês quiserem, quando agarramos no exemplo das duas guerras mundiais que se passaram, há sempre 

um evento desencadeador, estamos de acordo?  O assassinato do Arquiduque, por exemplo.  Aqui, o 

evento foi desencadeado esta manhã, mas ele não diz respeito à França, Vocês, esperam ver o 

quê?  Bombas que voam por cima das vossas cabeças?  Vocês as verão chegar bem na hora.  Mas o evento 

desencadeador já teve lugar, descubram-no. 

 

 

Questão: Qual foi o evento? 

 

Olhem agora os vossos jornais.  As tribulações começaram neste dia, de manhã.  Mas agora, vocês sabem 

sempre que há um atraso.  A guerra, contrariamente aquilo que vocês acreditam, para aqueles que não o 

viveram, vocês creem que é qualquer coisa que inicia assim sobre uma faísca?  Não, a guerra é decidida 

com antecedência.  Ao nível do povo, dizem que são as circunstâncias, mas não é verdade uma vez que 

quando a guerra começa, e vocês constatarão também que, todas as forças estão reunidas, todos os 

armamentos modernos estão no lugar.  Se eles estão no lugar, não é para evitar a guerra, é para a 

fazer.  Portanto, o evento desencadeador já começou.  Agora não vos vamos dar a hora certa em que vocês 

vão levar com uma bomba na cabeça, apesar disso. 

 

Vocês estão ainda nas crenças estéreis, aqui.  Olhem a história desta terra, olhem as guerras mundiais 

como elas se desencadearam.  Há um desencadeador, e depois isso vai fazer-se instantaneamente, isso leva 

alguns dias.  Avancem, no máximo umas semanas, não mais.  Mas o desencadeador depois não é 

reconhecido como tal, na história.  Mas as tribulações começaram, realmente e concretamente neste 7 de 

Junho.  Então, elas vão  apanhar um outro turno depois do Solstício de Verão, muito mais generalizado, 

digamos, por toda a parte no planeta, mas vocês ainda não estão aí. 

 

São vocês que projetam sem parar, olhem em relação a 2012.  Ramatan e Seréti tinham falado que tudo 

seria cumprido (realizado) ao nível da transformação astronómica, que ele disse.  Foi efetivamente o que se 

passou.  Quando eu dizia, já há dez anos, que o cinturão de fogo ia despertar, mas quando eu digo 

despertar isso não quer dizer entrar em erupção.  Vejam, eu sou responsável por aquilo que eu digo mas 

não sou responsável pelas interpretações que vocês fazem.  Então, depois, vocês dizem « Vovô, ele diz 

qualquer coisa ».  Mas são necessários anos para vocês compreenderem que não era nada e que vocês 

tinham interpretado de acordo com os vossos desejos, de acordo com o vosso ponto de vista, e é igual para 

todos. 

 

Olhem por exemplo o 7 de Junho.  As tribulações começaram, quer vocês queiram ou não. Tudo está no 

seu lugar, e não é num ano porque o desencadeador (gatilho), em geral, já vos disse, é de alguns dias, 

algumas horas não creio, no máximo duas ou três semanas, é tudo.  O que é que vocês precisam 

mais?  Vocês esperam ver a vossa casa, ou de ter os supermercados vazios para acreditar?  Olhem à vossa 

volta, e os acontecimentos que aconteceram esta manhã estão descritos na Bíblia, no Velho Testamento, 

no Novo Testamento, no Corão, nas profecias budistas, nas profecias modernas.  Não sei o que vos falta 

mais.  E vocês podem continuar na negação ou na interrogação, não é problema nosso.  

 

É a primeira vez, ou a segunda vez, vou dizer, que nós vos damos uma data precisa.  Não do fim dos 

tempos, uma vez que nós não a conhecemos, hein.  Nibiru  chega, mas quando é que ele vai estar 

visível?  Eu não sei mais do que vocês.  Mas os acontecimentos puramente físicos começaram esta 

manhã.  A Ascensão começou a 8 de Março, isto parece talvez uma data abstrata mas daqui a algumas 
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semanas, se vocês tiverem tempo e olharem à posteriori, assim, vocês vão compreender o que se passou 

nessa semana,  do 8 de Março.  É como as profecias, há profecias que foram escritas na linguagem da 

época, que vocês não podem compreender ou analisar, exceto quando isso acontece. 

 

Mas nós, nós não nos enganámos, tudo o que nós dissemos, quer seja em relação aos vulcões, quer seja 

mesmo quando eu falei, na época, dos ventos que iam ultrapassar os 300 Km/h, até aos 400, e bem, esses 

ventos, eles começaram.  E vocês dizem-me « eu não vi os ventos ».  Ah bem, sim, mas aí e nos países 

ocidentais, vocês ainda estão no vosso doce sonho de que vocês têm um Estado que vos protege e que 

quer o vosso bem.  É preciso ser verdadeiramente ocidental para acreditar nesse género de disparate, hein, 

ainda hoje. 

 

Olhem o que eles vos fizeram fazer com as eleições, quer seja em França ou o que eles fizeram noutros 

países, eles continuam.  Eu já vos disse, é o fim do sistema de controlo do mental humano mas eles são 

obrigados, agora, a vos fazer ver os símbolos, não porque é a vanglória de vos mostrar tudo isso, mas 

porque eles são obrigados a programar-vos agora de minuto em minuto, sem isso o seu sistema de 

controlo do mental humano não se pode manter.  Portanto, eles são obrigados a criar eventos que gerem o 

medo, a raiva, a tristeza, as manifestações, ou qualquer outra coisa, em todos os países.  É isso que eles 

fazem, e de maneira cada vez mais visível. 

 

Não é porque eles não se escondam e porque a Luz apenas ilumina, é porque eles também têm 

necessidade de alimento e, portanto, eles colocam-vos as imagens, as cenas, as coisas que estão nos 

espetáculos, nos cinemas, nos filmes que vocês viram.  Eles colocam-vos as mesmas coisas, não para vos 

divertir, adicionalmente vocês pagam para serem programados, é maravilhoso.  Vocês pagam pelo vosso 

écran (TV) que está em casa e vocês pagam para irem ver coisas.  Eles são muito fortes. Eles fazem-vos 

pagar pela vossa própria escravidão.  

 

Mas vocês veem-no bem, a água é paga, e vocês consentem, vocês consentem sempre, e mais, vocês 

sabem que vocês não podem…  Se vocês reagirem eles ganham também.  Os dados estão viciados.  Além 

do coração, não há outra solução.  Mas agora quando eu oiço as questões: « ah, é a 7, eu não vi nada », 

mas vejam a história deste mundo que ocorre todos os dias.  Eu não vos vou dar, eu, o que vocês têm na 

internet por todo o lado. 

 

E vocês sentem-no no interior, se vocês estiverem no coração.  Se vocês não estiverem no coração, vocês 

colocam-se questões.  Se vocês não sentem, depois do Pentecostes, a iminência do que acontece e não a 

projeção do que vocês queriam ver acontecer, e bem, vocês vão compreender que acabou.  Exceto se vocês 

estiverem na pessoa e na negação, portanto, vocês não estão no coração. É a natureza da mente, vocês 

acreditarem que pensam coisas e irem analisar coisas, embora o que foi dito não seja isso.  

 

 

O tempo acabou. 

 

Ah, se o tempo acabou, ele acabou para mim, ele acabou para vocês, não é?  Então, é hora de partir, é isso 

que tu queres dizer? 

 

 

Sim. 
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Eu pensava que tu fazias uma profecia. 

 

Então caros amigos, eu transmito-vos todo o meu Amor, todas as minhas bençãos e eu desejo-vos uma boa 

profundidade e que se encontrem definitivamente durante este mês, é preferível. 

 

Eu transmito-vos todo o meu Amor, nós estamos convosco, mesmo que nós não tenhamos mais ocasião 

para vos falar de forma coletiva, de acordo?  Nós estamos todos em vós e vocês são cada vez mais a captar-

nos, a  compartilhar connosco, de diferentes maneiras.  Portanto, eu transmito-vos todo o meu Amor e eu 

creio que Maria, apesar disso, voltará em certos momentos, em função do que é observável para nós, 

hein.  Aqui está, portanto, isso será provavelmente porvolta do Solstício de Verão, em função dos 

acontecimentos humanos mas também do sinal celeste, em função do que nós observámos como 

progressão.  De acordo ?  Eu transmito-vos todo o meu Amor e digo-vos, de qualquer forma, o mais tardar, 

até daqui a algum tempo.  Até logo. 

 

* * * 

 

Tradução : Cristina Marques 
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