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~ AS LINHAGENS E O SILÊNCIO ~

Meu nome, para vocês, é RAM.

Saudações de Luz e saudações fraternais.

Queiram dar-me, por favor, alguns instantes de silêncio a fim de que minha vibração possa totalmente entrar em
concordância com o canal no qual eu estou.

Eu venho com Paz e Amor entretê-los com certo número de elementos às vezes dificilmente apreensíveis neste
mundo apesar das aberturas vividas e apesar de um estado vibratório que lhes torna propício viver a dimensão do

Amor, que é essencial.

O ser humano, após uma fase ligada a seu Despertar, deve fusionar em si alguns elementos importantes.

Esta fusão com outra parte de Si vai realizar um estado particular.

Este estado particular se assimila a uma integração particular de níveis de Luz, diferentes daqueles atingidos durante
a fase de Acordar, ou de Despertar, se vocês preferirem.

O que vocês chamam de um Mestre (de Luz ou encarnado) é uma entidade que viveu a fase inicial de Despertar, mas
tendo também vivido certo número de fusões peculiares.

Estas fusões são etapas prévias à Mestria.

Essas fusões concernem à capacidade de um ser Desperto contatar sua própria Fonte, não enquanto Fonte de alma,
mas sua Fonte divina.

Nesta Fonte divina existe o que eu chamaria de correntes, assimiláveis, se vocês o preferirem, às filiações.

Estas correntes não são, todavia, senão a expressão da mesma Verdade e da mesma realidade.

No entanto, o Mestre vai aderir em função da tradição da qual ele provém, de sua própria vivência, de suas
encarnações passadas e de suas afinidades de ressonância, vai desposar, no momento da mestria, uma corrente

energética particular.

Esta corrente energética vai colorir suas manifestações, tanto para este mundo, quanto em outros mundos.

Esta coloração particular é a etapa prévia à aquisição do ‘estado de mestria’.

***

O Mestre, além mesmo da dimensão de encarnação, é aquele que foi capaz de integrar em si uma corrente,
uma linhagem, uma filiação.

Assim, do outro lado como deste lado em que vocês estão, existem ordens espirituais não encarnadas.

Uma dentre elas, que eu sei já é de seu conhecimento, é a ordem dos Melquizedeques.

Esta ordem está em relação com uma filiação e uma afiliação a uma corrente energética e de consciência particular.

RAM – 22 de agosto de 2008

http://2.bp.blogspot.com/-Qg4xMjA_4EY/UWjzVR5cOkI/AAAAAAAAASk/28ug0P9_fWA/s1600/RAM1.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Existem outras ordens, é claro, todas em relação com uma ‘linhagem de evolução’ específica.

Minha linhagem (se é que se pode empregar a palavra “minha” linhagem), a linhagem que se revelou a mim durante
minha última encarnação colore, de maneira infinita e eterna, a qualidade energética de minha consciência até a

dissolução total de todas as formas além de certa escala dimensional.

O Desperto deve ser capaz de adquirir a mestria fusionando sua Fonte com a Fonte da Fonte, em uma corrente
evolutiva.

As correntes evolutivas foram criadas desde tempos imemoráveis por alguns grandes seres.

Assim, como eu dizia, vocês ouviram falar da ordem dos Melquizedeques.

Existem também linhagens diferentes: por exemplo, a linhagem daquele que vocês chamaram João [o Evangelista],
proveniente da linhagem das Águias, em relação, pelo nome mesmo, com uma filiação espiritual, mas também

solar, particular.

A filiação que é a minha está ligada mesmo à estrutura de meu nome que eu lhes dou hoje que é a linhagem de
RAMA KRISHNA.

Na Índia isto corresponde ao Deus RAM e à RAMA.

***

Assim, cada tradição viu Mestres emergirem após sua ‘fase de Despertar’.

Trata-se, de alguma maneira, de uma benção que os marcará, com um selo indelével, de sua pertença a uma
corrente vinda do Espírito diretamente além de todas as suas manifestações dimensionais.

Então, a questão que vem infalivelmente a se pôr é: tem-se a liberdade, após o Despertar, de se afiliar a uma
corrente mais que a outra?

Trata-se de fato de um problema de ‘ressonância’ e de ‘afinidade vibratória’.

Esta afiliação vai ser função, por um lado, de sua própria polaridade de alma e de suas funções evolutivas em
encarnação.

Mas também, de certa forma, do histórico de suas próprias encarnações e de suas próprias afiliações ligadas aos
seus juramentos anteriores, ligando-os à sua Fonte e à sua Luz original.

Este princípio de ressonância ou de afiliação é algo muito importante, por quê?

Porque ele vai religá-los a um conhecimento particular e a uma Luz particular que vai fazer com que, tanto nos
mundos encarnados quanto nos mundos não encarnados, a entidade seja capaz de transmitir o conhecimento e a

Luz ligados a esta afiliação de alma.

Assim, no exemplo dos Melquizedeques, isto está ligado à ‘iniciação solar’ e ao ‘fogo’.

Na linhagem das Águias, a Luz e o conhecimento estão ligados à ‘noção do ar’, mas também a uma forma de
conhecimento muito particular.

A particularidade que foi a minha, que me religou, portanto, à corrente de RAMA, é diretamente ligada à ‘influência do
coração’.

Eu não disse voluntariamente o Amor, porque todos os Mestres, todas as correntes, todas as afiliações são
polarizações do Amor, reenviando inevitavelmente ao Amor original e principal.

Por outro lado, quando eu falo do ‘coração’, eu falo, de alguma forma, da via do meio, quer dizer aquela que foi
chamada, também, em sua tradição alquímica ocidental, de a via úmida, contrariamente à via seca.

Eu exprimo isto porque se tem frequentemente apresentado minha encarnação e o que eu fiz como uma ‘via
intelectual’.

Isto é falso.

O caminho do coração ou o caminho do meio é um caminho totalmente independente do intelecto (*).

Ele consiste em desenvolver uma qualidade essencial que é justamente o ‘silêncio do intelecto’.

O silêncio do intelecto começa também, e primeiramente, prioritariamente, pelo silêncio das palavras.

No momento em que uma palavra se exprime, ela tem a particularidade de tirar o ser encarnado do caminho do
meio.

***

Na minha vida eu insisti muito sobre a necessidade da meditação e do silêncio, os únicos pré-requisitos
indispensáveis para se estabelecer na Verdade do coração e para ser afiliado à dimensão do coração.



Isto necessita o silêncio dos sentidos, o silêncio da palavra, mas também o silêncio do intelecto.

Eu especifico que jamais o pensamento poderá fazer penetrar um Desperto no coração.

Existem caminhos que, depois do Despertar, podem passar pelo pensamento.

Trata-se da via seca.

Eu diria hoje, para a época que vocês deixam, que a maneira a mais direta de adquirir (ou de abrir, o que dá no
mesmo) o ‘estado de mestria’ (que está bem além do Despertar ou da realização mesma) passa por uma via de maior

facilidade que é a via do coração que necessita o silêncio.

Uma vez estabelecido o contato com a divindade, será preciso cultivar o silêncio interior, o silêncio de palavras, a
fim de permitir encontrar sua afiliação.

O interesse é que todo ser humano Desperto não esteja necessariamente afiliado ao coração, mas à sua filiação, que
é uma fusão com a Fonte da Fonte, que se realizará mais facilmente quando vocês se dirigirem sobre a via do

coração.

Por outro lado, e principalmente hoje, é ilusório crer que a abertura do coração pelo silêncio e pela meditação poderia
conferir o Despertar.

Isto é impossível.

Se vocês trabalham sobre o coração antes de ter vivido o Despertar vocês vão criar uma ‘relação de dependência’ e
não de liberação.

Esta dependência vai acontecer através do que nós chamamos de um ‘guru’, mesmo que este seja um verdadeiro
Mestre e não um falso Mestre.

Se vocês mesmos não viverem previamente o período de Despertar, vocês não poderão, em nenhum momento,
chegar à mestria.

Isto seria a ‘ilusão’ de uma mestria.

Esta noção está clara para vocês?

Pois ela é fundamental para a sequência de minha intervenção, agora, mas também das intervenções, eu diria
posteriores, se tal é seu desejo.

***

Questão: Por que alguns apresentaram seus ensinamentos quando de sua última encarnação como a via dita do
mental enquanto que você trabalha na via do coração?

Porque isto foi mal explicado e mal compreendido.

A via do coração é a via do supramental, tal como os yogis demonstraram.

Todos os yogis encarnados enquanto Mestres realizados ou Mestres Despertos, durante o século passado,
descobriram todos esta dimensão que está além do mental, mas isto foi interpretado injustamente.

A ‘ferramenta mental’ vai permitir, por uma orientação, dirigir o fluxo e a maré de energia e a maré de consciência, em
direção ao coração, pela autoconsciência de todo ato.

Este é um ‘treinamento mental’.

O que não quer dizer que é a via do mental.

O abuso de linguagem vem daí.

Eu procurei, no entanto, durante toda minha vida, favorecer a emergência desta técnica que alguns denominaram a
via do mental.

Estes são exercícios espirituais, da mesma maneira que vocês tiveram na tradição ocidental, alguns ensinamentos,
pelos Mestres que entregaram ‘técnicas mentais’, mas é por isso que se chama isto de via mental?

É o utensílio mental que vai servir uma via, mas não é por isso a via do mental.

***

Questão: Hoje, existe um Mestre encarnado que reflete e encarna esta via do coração?

Na época que correspondeu aproximadamente ao período após minha morte e a morte de vários grandes Mestres (se
vocês observaram quando morreu a maior parte dos instrutores do século vinte, Mestres realizados, eu digo) vocês

constatam que houve um aumento da quantidade no século vinte, muito mais do que em outra época, de aparição de



‘verdadeiros Mestres’.

Eles são numerosos em todas as correntes tradicionais tanto orientais, extremamente orientais, mas
também ocidentais.

Estes morreram após ter deixado um conjunto de saberes, de conhecimentos e de técnicas.

A época que vocês vivem hoje (que começou como eu disse logo após a minha morte [em 1983]) necessita, porque
vocês estão em fim de ciclo, que vocês encontrem a mestria por vocês mesmo.

Vocês têm muitos Despertos que podem transmitir o Despertar e a Luz, mas, hoje, é-lhes pedido para afiliarem-se
vocês mesmo à sua corrente espiritual; à Fonte da Fonte.

O que, anteriormente, ou seja, a apenas uma geração, era válido desde milhares de gerações, necessitava
efetivamente estar afiliado a um Mestre vivo para poder esperar adquirir o mesmo tipo de Mestria e desenvolver o

mesmo tipo de Mestria.

Isto também é verdadeiro em algumas tradições ocidentais, quer sejam religiosas, alquímicas ou outras.

Mas, hoje, pela influência de certas características de irradiações cósmicas, vocês devem contar apenas com vocês
mesmos, não para o Despertar (embora outrora transmissível), mas para a mestria.

Aliás, os Mestres, hoje, não criam movimento.

Sua vida, na simplicidade, é suficiente.

O tempo das afiliações a movimentos é definitivamente supérfluo.

É-lhes pedido não para fazer este trabalho sozinho (porque vocês são acompanhados de múltiplas maneiras), mas é-
lhes pedido para se afiliar diretamente à corrente espiritual da qual vocês descendem e, principalmente, não

através de qualquer Mestre encarnado, masdiretamente, pelas características energéticas e de consciência desta
época.

***

Questão: Você pode confirmar às pessoas aqui presentes a filiação espiritual delas?

Isto deve ser descoberto sozinho.

Não pode ali haver regra imposta por uma autoridade exterior, mesmo dos planos dimensionais muito elevados.

Assim como as ajudas à Luz, assim como o que vocês chamam de corpo de Samadhi ou corpo imortal pode ser uma
fase iniciática criada e gerada por outro ser humano, assim a mestria é uma descoberta de Si frente ao Si superior, ou

seja, à Fonte da Fonte.

Em nenhum caso ela pode ser definida e não deve ser definida do exterior.

***

Questão: Que diferença você faz entre Despertar e Mestria?

O Despertar consiste em ativar alguns chakras, algumas funções, alguns centros de consciência que permitem
constituir o que vocês chamam de o ‘corpo imortal’ e o que eu chamo de o ‘corpo de Samadhi’ ou o que foi chamado

de o ‘supramental’.

Agora, a Mestria é justamente o ato de se fusionar com sua própria filiação, quer dizer, encontrar a Fonte da Fonte.

Isto está além do que vocês chamam de chakra, isto está além da construção de novos chakras em vocês.

É a ‘fase final’, se vocês o preferirem, final não segundo um desenrolar linear temporal, nem segundo uma gradação
energética particular, mas realmente um ato consciente de fusão(ou casamento se vocês preferem) de sua Fonte com

a Fonte da Fonte.

***

Questão: Como se situa a Realização neste processo?

Vocês se tornam ‘realizados’ assim que tenham despertado e constituído o que é denominado o corpo de Samadhi.



A Realização não lhes permite suprimir totalmente o que vocês chamam de encarnação nesta dimensão ou, nesta
época particular, na dimensão denominada quinta dimensão.

A Mestria, por outro lado, lhes dá a total liberdade de seu futuro.

***

Questão: O que você chama de iluminação?

A iluminação é a primeira etapa correspondendo ao primeiro encontro com a Luz.

É algo que é vivido pela ativação de alguns chakras situados no alto do corpo.

É a experiência que é vivida por aqueles que vivem um reencontro fora do corpo com a Luz.

O Despertar e a ativação são substancialmente a mesma coisa que iluminação.

O Despertar é remeter a iluminação a uma vontade superior, e não a desviar para si.

A iluminação corresponde à recepção da Luz, o Despertar corresponde à aceitação de que esta Luz que nós
recebemos não é o poder.

Em seguida vem, em um tempo que é eminentemente variável, às vezes nunca, o que se chama de a Mestria que
está além da constituição do corpo de Luz ou corpo de Samadhi.

Não pode haver Mestria sem Despertar e sem Iluminação.

É nesse sentido que houve distorção do que eu pude ensinar na medida em que não se pode fazer chegar à mestria
algo que não está Desperto.

Pode-se apenas controlar o mental, mas isto não tem a ver com o Despertar.

***

Questão: O termo ‘filiação’ pode ilustrar, paradoxalmente, a idéia de um ramo que se divide.

Exceto que, aí, o movimento é em outro sentido.

Vocês remontam à origem da divisão e, portanto, vocês remontam à Unidade.

Trata-se de uma ‘geração ascendente’ visto que, se lembre, a palavra Mestre é a fusão que acontece, ela,
efetivamente no coração.

***

Questão: Há um meio particular para nos ajudar a encontrar nossa filiação?

Encontrar sua filiação é um ato de fusão consciente com a Fonte de sua Fonte.

Isto necessita previamente constituir o que vocês chamam, o que eu chamo, de o corpo deSamadhi.

Isto passa pela ativação da Shakti, da Kundalini, de todos os chakras e, também, de algumas funções espirituais
novas.

A partir daquele momento, e somente a partir daquele momento, não antes, será possível, através da colocação em
prática do silêncio durante os períodos chamados de ‘parada da palavra’ (simplesmente pelo simples fato de parar

durante algumas horas de falar), às energias se centrarem naturalmente no coração.

No momento em que vocês chegarem ao centro do centro do seu coração, naquele momento, a filiação poderá se
revelar, no sentido que vocês devem se aplicar na consciência permanente de cada um de seus atos e, ainda mais,

no controle de suas palavras e de seus pensamentos.

Então.

Servindo-se, é claro, do utensílio mental e não é por isso que isto se torna uma via mental.

***



Questão: O que é da noção de controle dos sentidos?

Controlar os sentidos quer dizer simplesmente estar consciente do que gera uma atividade dos sentidos.

Tomemos por exemplo a noção de ‘desejo’, quer este desejo seja alimentar ou de outra natureza.

O desejo é uma impulsão em direção à satisfação deste mesmo desejo.

Onde nasce a impulsão?

Ela nasce em seu ser Desperto ou ela nasce justamente no mental?

Vocês não têm nenhum meio de saber a priori.

Por outro lado, nos períodos de silêncio, de recolhimento, de meditação, isto lhes aparecerá claramente.

É algo que vem do seu mental ou bem, é algo que vem de muito mais profundo e muito mais alto?

A diferença é essencial.

Um desejo alimentar que é, por exemplo, exigido pelo corpo, não está necessariamente ligado ao corpo.

A fome pode ser gerada pelo seu mental.

Por exemplo, vocês podem sentir um medo e, como vocês são seres Despertos, o medo não se manifesta enquanto
emoção: o mental vai traduzi-lo por uma necessidade de comer.

Da mesma maneira é semelhante para todos os outros desejos.

O desejo sensual e sexual pode ser guiado pela alma como um meio de acessar uma forma de fusão, mas pode ser
também decidido pelo mental e a finalidade não é a mesma.

A necessidade decidida pelo mental os conduz em direção a uma dependência e um desperdício.

A necessidade expressa pela alma é ao contrário gratificante no sentido de seu coração e da Luz.

É preciso se exercitar o mínimo e se exercitar graças à sua consciência, mas também ao mental.

***

Questão: Quais seriam suas preconizações para a colocação em prática do silêncio?

Elas são diferentes para cada entidade, mas não pode haver Mestria sem passar pelo silêncio.

Os maiores Mestres sempre se realizaram no momento em que os seres estavam sós.

Isto foi ilustrado tanto pelos grandes místicos de todas as tradições e mesmo também, eu creio, pelo próprio Cristo
que se isolou no deserto durante quarenta dias, frente unicamente a ele mesmo, para encontrar a Mestria.

Dito de outra forma, a Mestria, ela é o silêncio.

***

Questão: Você falou de novas funções espirituais, quais são elas?

Elas correspondem ao que eu creio que vocês chamaram de os ‘novos corpos’.

São funções precisas, mas que não devem perder de vista que elas não conferirão jamais a Mestria.

Vocês podem ter ativado um ‘novo corpo’ e ter a capacidade total de se comunicar com todos os planos, de ter
consciência absoluta, mas isto não lhes conferirá a Mestria.

Lembrem que a Mestria acontece no coração.

***

Questão: Nesse espaço de silêncio não pode haver ali igualmente projeções?



Absolutamente não.

Isso vem do sentido da orientação da energia e da consciência.

O que eu lhes digo aí é válido, é claro, para os seres ditos Despertos.

***

Questão: Como sua linhagem de RAMA KRISHNA se articula com aquela dos Melquizedeques?

A linhagem de Rama Krishna está diretamente ligada a uma coloração da Luz que é a Luz azul, diferentemente da
linhagem dos Melquizedeques que são, eu os lembro, ligados aofogo.

A linhagem dos seres azuis está ligada ao silêncio.

A linhagem das Águias está ligada ao ar e, portanto, ao movimento.

As linhagens ilustram perfeitamente as quatro energias primordiais que vocês chamam, eu creio, em sua tradição,
de Hayot Ha Kodesh.

***

Questão: Então, sua linhagem corresponde a qual Hayot Ha Kodesh?

À linhagem da água.

***

Questão: Como ultrapassar o mental para estar mais na consciência do momento?

Bem, para um mental ‘muito ativo’, é preciso, é claro, ocupar este mental ao invés de deixá-lo se ocupar ele mesmo
com medos, antes obrigá-lo a se ocupar permanentemente do que desenvolver o que eu disse.

Quer dizer, quando o mental vai se envolver com um medo ou com uma preocupação do momento, uma
contrariedade, qualquer que seja, o mental tem apenas que ir se ocupar com o que acontece no corpo, pela

respiração, pelo fato de fazer movimentos repetitivos com uma parte do corpo.

Desvia-se energia do mental em direção a qualquer coisa diferente dele mesmo.

É um exercício para se colocar em prática.

***

Eu penso que terei oportunidade de voltar algumas vezes.

Eu vou encerrar agora minha intervenção.

Isto vai ocorrer, é claro, num silêncio particular em que vocês devem unicamente pensar em seu ritmo cardíaco e em
sua respiração, no espaço de alguns poucos minutos de seu tempo.

Essa é a minha maneira de transmitir-lhes a Luz da Fonte.

Eu lhes digo, espero, até breve onde nós poderemos continuar este ensinamento verbal e sobre o silêncio, sobre
a Mestria.

Então, nós vamos permanecer alguns minutos no silêncio.

Obrigado.

... Efusão de energia...
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Eu sou RAM.

Recebam Silêncio, Amor e Verdade em seus corações, em sua Unidade.
Eu volto a falar, novamente, sobre elementos próprios para iluminá-los, pelas palavras, certamente, mas

também pelo silêncio do fim de minha intervenção, do que concerne ao que eu chamei, quando de minha vinda
precedente: «a mestria».

A mestria é tudo, exceto controle.
Frequentemente, os seres humanos, quando abordam a questão espiritual e empregam a palavra «mestria»

são persuadidos de que devem controlar, por exemplo, os impulsos inferiores, controlar os apetites, os
desejos.

O aspirante espiritual vai tentar imitar aquele que ele considera como perfeito, aderindo intelectualmente,
afetivamente ou espiritualmente a uma diligência.

Essa diligência pode ser chamada um caminho (por um dos múltiplos yogas, por exemplo).
Pode ser também chamada «Unidade», em outras tradições, como aquela a que vocês nomearam Cristo.

O aspirante vai identificar-se intelectualmente, ou afetivamente, num primeiro tempo, àquele que ele considera
como perfeito.

A distância que pode existir entre aquele que ele considera como perfeito e ele mesmo vai conduzi-lo a praticar
alguns exercícios pelos quais ele vai tentar controlar os impulsos ditos inferiores.

Mas o controle não é a mestria.
Lutar com o controle contra algumas inclinações faz apenas reforçar essas inclinações, que elas concirnam a
coisas agradáveis como desagradáveis, como a necessidade de ingerir bebidas alcoólicas ou a necessidade

exagerada de sensualidade.
Tudo isso são controles.

A mestria é um elemento importante, mas, muito frequentemente, é confundida e assimilada ao controle.
Ora, o controle é um exercício mental.

Vocês podem adotar o controle consciente de bom número de coisas, mas, entretanto, isso não lhes permitirá
jamais adquirir o que é chamada a mestria.

O controle é uma colocação sob pressão, um rigidez que é imposta sobre a natureza inferior por algo que é
também de natureza inferior ou que participa da natureza inferior, ou seja, o mental.

***

Então, depois, vai-se tentar diferenciar o mental do pensamento, mas o pensamento é raramente uma
emanação do Espírito, ele tem tendência a fazê-los crer que ele vem do Espírito.

Mas, o mais frequentemente, o pensamento é gerado pelo mental e, quando vocês têm, na encarnação, belos
pensamentos, vocês pensam que eles lhes são sugeridos pela alma, ou pensamentos ditos superiores, mas

não é nada disso.
Os pensamentos são sempre emitidos pelo mental.

Aí está porque o silêncio é um elemento capital para aprender a exercer não o controle, mas para deixar
aparecer a mestria.

A mestria, contrariamente ao que se poderia crer, não é, absolutamente, um controle, eu diria mesmo que é
totalmente o inverso.

A mestria, no sentido espiritual, é morrer para o pequeno Si, porque vocês não podem renascer para outra
dimensão sem morrer para o que vocês são.

Isso não é um sofrimento, isso não é algo que é imposto por seu princípio inferior, senão isso será, e
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Isso não é um sofrimento, isso não é algo que é imposto por seu princípio inferior, senão isso será, e
continuará a ser, do controle.

É algo que deve nascer espontaneamente.
À força de buscar a Luz, à força de fazer o silêncio, à força de levar sua atenção ao coração ou a outro ponto
do corpo, como o Ajna chacra, vocês poderão praticar certa forma de soltar, que é o momento em que um

princípio superior vai infundir-se em vocês.
Naquele momento, naquele momento somente vocês tomam consciência de que existe outra coisa que o

mental que intervém.
Isso se situa ao nível do que eu chamaria o pensamento luminoso, porque é um pensamento centrado e

veiculado pela Luz.
O problema é que a maior parte das pessoas quer substituir a mestria pelo controle.

Então, como se reconhece e se diferencia, do exterior, um ser que está na mestria de um ser que está no
controle?

Obviamente, o controle aparenta-se ao poder.
O ser que se controla tem tendência a querer controlar tudo nos outros, porque ele tem a impressão de que é

superior a eles.

***

A mestria é a liberdade total porque, a partir do momento em que vocês começam a entrar na mestria, vocês se
apercebem de que existe um modo de funcionar que não vem mais do mental, mas diretamente da consciência

pacificada e purificada.
A partir daquele momento, vocês tomam consciência de que essa energia, ou essa Luz é capaz de aportar-lhes

muito mais do que lhes aporta o mental, mesmo centrado em coisas tão belas.
Vocês se deixam invadir, naquele momento, pela Luz da felicidade eterna e compreendem, assim que esse
primeiro contato se produz, que vocês vão para a Fonte, que vocês poderão reintegrar a casa de sua Luz.

O controle pode apresentar a aparência da mestria, mas os elementos controlados escapam sempre, em um
dado momento ou em outro, daquele que o exerce.

A raiva, por exemplo, pode ocorrer muito rapidamente.
Por exemplo, as noções de separação, junto a um ser sob controle, vão manifestar-se, quer dizer que há ele,

que é o melhor, e os outros, que são menos bons.
Ele põe, ele mesmo, uma distância incomensurável entre ele e os outros, ao mesmo tempo deliciando-se,

obviamente, se está no domínio espiritual, do Amor.
Mas ele não está na mestria, mas no controle.

Ele pode dar a ilusão da sabedoria; ele pode dar a ilusão da Luz, mas, em caso algum, ele é a Luz.
A Luz é compaixão, a Luz é Amor.

Quando vocês estão ao lado de um ser na mestria, vocês devem, inevitavelmente, sentir esse Amor por vocês.
Quando vocês estão frente a tal ser que está na mestria, ele deve fazê-los viver o sentimento de que vocês são

únicos e essenciais, mas, também, ainda mais importantes do que ele mesmo.
É o que ilustrava o Cristo, através de suas palavras, em tudo o que ele pôde dizer.
Quando ele lavava os pés dos apóstolos, ele era, realmente, o menor dentre eles.

Ele não desempenhava o papel da humildade, ele era humildade.

***

Então, aquele que os olha de seu pedestal e que os olha superior aos demais não é um Mestre.
O Mestre é o menor dentre os humanos.

Isso é algo que é capital a integrar em seu mental.
Não há Mestre que não esteja na humildade.

Se humildade está ausente, trata-se de alguém que entreabriu a porta do Despertar e que desviou as energias
do Despertar para seu próprio ego e não para a Luz do Pai.

Esses seres são falsos Mestres.
A mestria é humildade, totalmente.

Não pode ser de outro modo.
Quaisquer que sejam as linhagens ligadas à mestria, elas conduzem, necessariamente, à humildade.

A mestria, eu o repito ainda uma vez, é humildade.
Não pode haver mestria sem humildade, não pode haver mestria sem doação total de si.

É isso a doação total de si, e nada mais.
Vocês podem, como dizia, eu creio, o Cristo, distribuir todas as suas roupas, vocês podem ter conhecimento

de todos os mistérios, se lhes falta o Amor, vocês nada são.
Aí está o problema, hoje, nesse vigésimo primeiro século que vocês vivem.

No vigésimo século, a Terra foi percorrida, mais do que nunca, por muito numerosos grandes Mestres que
prepararam (e que preparam hoje, de onde eles estão) o advento de uma nova era.

Mas lembrem-se, também, do que dizia o Cristo: haverá muitos falsos Mestres, pessoas que procurarão
arrastá-los e arrastá-los fora de sua própria mestria, fazendo-se considerar como os únicos Mestres aptos a

mostrar-lhes o Caminho.
Isso é uma ilusão e tempo perdido, mas vocês não têm que se preocupar com outra coisa em seu caminho,

porque aqueles que fazem o erro, é também uma experiência capital a viver, para compreender isso.

***

Para nada serve apontar o dedo porque, se vocês apontam o dedo, vocês participam do erro.



Em contrapartida, é-lhes solicitado estar totalmente consciente desse erro e, talvez, aumentando, ainda mais,
sua qualidade de silêncio e de irradiação, de tornar-se um exemplo de humildade.

Naquele momento, aquele que os reencontrará um dia, e que tiver reencontrado um Mestre que exercia o
controle, poderá fazer a diferença.

Isso é extremamente importante uma vez que, obviamente, nos mundos espirituais e em muitos eventos que
se preparam na superfície deste planeta, existe o que se chamam hierarquias, existem dimensões diferentes e

há seres que vão intervir desde dimensões diferentes.
Eu emprego intencionalmente a palavra «dimensões diferentes» porque essas dimensões diferentes podem

ser manifestações e dimensões da Luz verdadeiramente bem mais elevadas do que a sua.
Mas podem ser também dimensões diferentes bem mais distantes da Verdade, ainda, do que vocês, que

buscam, é claro, tomar o controle de vocês, do que vocês são, de seu corpo, de sua essência, de sua
divindade.

Para nada serve denunciar, mas vocês devem sentir, no mais profundo de seu ser, o que acontece: seu
coração se abre?

Isso lhes propicia a paz, a alegria, a serenidade e aumenta seu próprio silêncio interior?
A única Verdade está nesse nível.

Todo o resto são aparências, e as aparências podem ser enganosas, ainda que seja ao nível de manifestações
extraordinárias apresentadas por tal ou tal falso Mestre.

Então, não se deixem abusar nem pelas palavras, nem pelas coisas sensacionais.
Somente é importante a humildade de um ser, de um Mestre.

Quando vocês cruzam o olhar dele vocês sabem que ele os ama e, sobretudo, que vocês são mais
importantes do que ele mesmo, porque ele compreendeu que, dirigindo-se a vocês, que não estão ainda

Despertos, ele se dirige a uma parte dele mesmo.
Enquanto o falso Mestre não pode conceber isso, porque ele se considera como eminentemente superior.
O verdadeiro Mestre é, ele, inferior; ele é o menor, como Cristo, que dizia «eu sou o menor dentre vocês».

Muitos verdadeiros Mestres pronunciaram essas palavras.
Não confundam o conhecimento das escrituras, das regras energéticas, o conhecimento, mesmo espiritual,

com o acesso à mestria e ao Espírito.
As leis espirituais são também conhecidas dos falsos Mestres, que delas usam e abusam em proveito próprio.

O verdadeiro Mestre tem apenas um único objetivo: é que vocês percebam o que vocês são e nada mais.
Aí estão elementos, que me parece capital que vocês compreendam hoje, no que vem para vocês.

Então, caras almas de Luz que vocês são, caros amigos também, como quis dizer, qualquer que seja seu
caminho, gostaria de discorrer com vocês sobre essa noção importante e fundamental, além, eu repito, das
manifestações energéticas, porque aí está um ponto capital que vocês devem assimilar com seu intelecto e

sentir, depois, com seu coração.

***

Questão: como fazer a diferença entre mestria e controle, em nossos atos?

De maneira muito simples.
Além da energia, além da compreensão mental ou intelectual, assim que vocês abrem a boca, se é para dizer

algo sobre alguém que não está ali, vocês estão no controle, vocês não estão na mestria.
A mestria, lembrem-se, é a humildade.

E, como Mestre, quando vocês chegam a esse nível, vocês são os mais humildes.
Não há mais oposição e contradição.

O que quer que viva um ser, que está ali ou não, este está sempre em seu exato lugar.
Não há erro, qualquer que seja.
Tudo está sempre em seu lugar.

***

Questão: como fazer a diferença entre a humildade e o sentimento de inferioridade?

O sentimento de inferioridade, quando se exerce bastante frequentemente, é um aprendizado da mestria.
Há muitas histórias que circulam nas diferentes tradições a propósito, em especial, da reencarnação.

Perguntam-se porque há tantas reencarnações de reis, de princesas e jamais de mendigos ou de muito
pobres.

Um Mestre é sempre a reencarnação de outro grande Mestre, é claro.
Quando eu digo: «é claro», é irônico.

É preciso, efetivamente, compreender que não se vê, jamais, reencarnações de mendigos ou de pobres.
A razão é simples: estes tudo compreenderam, eles não têm necessidade de desempenhar um papel, isso se

chama a renúncia.
Então, o sentimento de inferioridade pode também causar desagrado na vida de todos os dias, porque não se

ousa dizer, não se ousa fazer, tem-se medo.
A diferença é que a humildade dá-lhes a força, o sentimento de inferioridade desvaloriza-os, mas não os põe

na pequenez, porque o medo está presente.
Na verdadeira humildade não há medo, porque tudo está em seu lugar e, a partir do momento em que um ser é

humilde, um verdadeiro Mestre, vê outro ser, ele vai considerar aquele como a mais bela das coisas que ele
possa encontrar.

Ele se vê a si mesmo, não há mais a mínima distância entre ele e o outro.



***

Questão: você se apresentou como RAM, mas qual foi sua última encarnação?

Isso é difícil a dizer, porque sou a entidade que percorreu uma determinada vida que vocês conheceram, mas
tinha também, em mim, a totalidade das encarnações.

Vocês não podem limitar-me a uma forma, porque a dimensão de onde venho está além dessa própria forma
que eu tinha em minha última encarnação.

O que eu exprimo está bem além do indivíduo que eu fui em minha última vida, porque eu sou isso e bem mais
do que isso.

Eu sou a encarnação total da corrente de RAMA.
Então, como vocês têm necessidade de uma forma, eu encarnei essa totalidade num corpo que foi aquele de

RAM CHANDRA, mas vocês podem ver, também, em mim, aquele que eu fui antes.
Não há barreira ou separação ligada a dois corpos presentes ao mesmo tempo, porque há um princípio

essencial na mestria, que é a fusão com a linhagem de que falei ontem.
Então, eu sou também o próprio Mestre de mim mesmo em minha última encarnação e, bem mais distante, eu

sou RAMA, eu sou RAMA KRISHNA, mas eu poderia dizer também que sou MUKTANANDA.
Eu poderia dizer também que sou SRI AUROBINDO.

Eu sou o conjunto de Luzes que tomaram forma em diferentes formas.
Isso lhes é difícil a compreender, mas, quando vocês são a Luz para além das dimensões da forma, vocês

podem habitar em diferentes individualidades que vocês chamam vidas, de tal ou tal pessoa.
Quando Cristo dizia: «eu e meu Pai somos Um», isso não é uma metáfora.

Isso era a estrita Verdade, porque Ele era capaz de encarnar o corpo no qual estava, mas, também, todos os
outros corpos.

É um dos maiores mistérios que corresponde à mestria: a Luz que habita o corpo que eu fui é, ao mesmo
tempo, a Luz que habita outros corpos.

Trata-se do mesmo Espírito.
Se preferem, é o que eu chamei ontem de linhagens da mestria, da filiação.

Então, vocês podem chamar-me RAM, simplesmente.

***

Questão: quando você fala de sua última encarnação como RAM CHANDRA, era aquele que se
chamaria Babuji ou Lalaji?

Os dois ao mesmo tempo, mas, efetivamente, como Lalaji, vivi por fusão.
Creio que há uma palavra, hoje, que exprime isso em sua linguagem: isso se chama owalk-in.

Eu deixei minha integridade como Lalaji para penetrar e tornar-se Babuji.
Este se fundiu a mim mesmo.

***

Questão: por quais razões você intervém hoje?

Amar. Irradiar. Servir.
E também prevenir daquilo que lhes falei em relação à noção de linhagem porque, durante os últimos tempos

que vocês vivem, haverá muitas, muitas pessoas chamadas, muitas pessoas que vão reencontrar a Luz interior
sob a forma diversa do Anjo, da própria individualidade, da própria Essência, da própria Luz interior.

Muitos vão servir-se dessa Luz a serviço do ego. Isso, sabe-se.
Mas outros, numa diligência autêntica, vão tentar aproximar-se de alguns seres que podem parecer mais

elevados, mas que, de fato, são mais baixos.
Então, é importante saber isso.

***

Questão: como evitar essas armadilhas?

Humildade e silêncio.
Silêncio não querendo dizer calar-se todo o tempo, mas querendo, sobretudo, dizer estar à escuta de seu

silêncio interior.

***

Questão: qual é a relação entre mestria e fusão?

A verdadeira mestria conduz à fusão real.
O homem, quando de seu caminho espiritual, vai Despertar, um dia ou outro, iluminar-se.

Ele vai construir seu veículo de eternidade.
Mas, além dessa construção, um dia vai tornar-se necessário fundir não mais com sua Fonte como alma, mas,
como Espírito, reencontrar a filiação ou a relação, que não seja verdadeiramente uma relação ou uma filiação,

mas a origem de sua própria Fonte, que é a Fonte de sua Fonte.



mas a origem de sua própria Fonte, que é a Fonte de sua Fonte.
Naquele momento, o processo não é mais de iluminação ou de Despertar, não é mais, tampouco, realização.

É além.
Isso o faz aproximar-se cada vez mais de sua divindade total.

***

Questão: a Fonte da Fonte é a Fonte primeira, a Fonte de todas as coisas?
A Fonte Una, em quatro, perfeitamente.

A subdivisão em quatro linhagens é a mesma coisa.

***

Questão: você tem a intenção de manifestar-se em público?

Se tal for a exigência, sim.
Unicamente em mecanismos espirituais.

Nada, mas absolutamente nada de seu destino na forma concerne a mim.

***

Questão: pode haver questionamentos sobre os andamentos espirituais?

O andamento espiritual tomará múltiplos caminhos, mas ele se resumirá sempre no mesmo mecanismo: é o
retorno para si e nada mais.

***

Questão: quais são as melhores condições, hoje, do retorno para si?

Silêncio. Humildade. Compaixão.

***

Questão: o que você pensa da empatia?

A empatia pode tomar diferentes formas, das quais, a compaixão.
A empatia pode ser desviada de sua vocação primeira, ela se torna, então, sedução, necessidade de arrastar o

outro em suas crenças.
A empatia é uma arma de dois gumes.

O caminho que é bom é aquele que os preenche de graças.
É o caminho em que todas as coisas que lhes pareciam difíceis tornam-se simples.

É o momento em que não há mais resistências.
É o momento em que se abandona, como vocês a nomeiam, à Divina Providência, que é uma realidade.

É o momento em que se aceita como dizia, eu creio, seu Cristo: «que Sua vontade seja feita, e não a minha».
Nesse abandono, tudo se torna fácil.

É a resistência que é difícil.

***

Questão: frente a outras pessoas, o abandono parece, por vezes, mais difícil.
Quem lhes pediu para abandonar-se a uma pessoa?

Vocês se abandonam a uma vontade superior à sua, mas que não está absolutamente encarnada numa
pessoa, qualquer que seja.

***

Questão: como se situa esse nível do coração no processo do Despertar?

O Despertar não se situa ao nível do coração.
O Despertar situa-se ao nível da cabeça.

A mestria é a fusão, ligada ao coração, mas não pode haver fusão ou mestria sem Despertar.
Em outro termos, vocês poderão passar múltiplas vidas a meditar no coração, vocês não atingirão jamais o

Despertar, porque esse não é o objetivo do coração.
O Despertar, no sentido etimológico, quer dizer «estar consciente de sua Fonte».

A Fonte da Fonte, a mestria, a fusão situa-se ao nível do coração, mas, como vocês querem encontrar a Fonte
da Fonte se não encontraram a Fonte, primeiro?

***



Questão: isso significa que conviria mais começar a meditar na fronte para, em seguida, fazer um
trabalho no coração?

Nem um, nem outro.
A característica e a especificidade da época que vocês vivem é uma época diferente nesse sentido, que é o

fim do Kali Yuga, o fim da idade sombria.
É a época em que a Luz apresenta-se a vocês e a Luz penetra onde está aberto e, em seguida, seu caminho é

descendente.
Então, se vocês meditam no plexo solar, vocês abrem o plexo solar, a Luz vai penetrar no plexo solar e vai

descer, para Despertar a serpente, a Kundalini.
Se vocês meditam no coração, o coração vai abrir-se e, então, a energia vai penetrar naquele nível e, por sua

vez, descer.
Mas, o que acontece?

A Luz não terá tido ação sobre os chacras situados acima.
Então, o que vai acontecer?

Obviamente, poderá haver, se o aspirante é puro, um Despertar da Kundalini.
Mas as resistências que serão ali encontradas, porque a Luz preliminar do Pai ali não terá passado, ao nível

dos chacras do alto, vão criar bloqueios.
E esses bloqueios podem ser terríveis, porque eles podem provocar processos ligados à personalidade que

está ainda presente ao nível dos chacras superiores.
A personalidade não está unicamente locada no segundo ou no terceiro chacra.

Ela está presente em todos os níveis.
A meditação sobre um ponto do corpo vai purificar esse lugar e despertá-lo, mas não é o Despertar.

***

Questão: que dizer quando de caminhos espirituais que convidam a meditar exclusivamente sobre o
coração?

Eles são bons caminhos espirituais para abrir o coração.
Mas eles não conferem o Despertar, a iluminação e, ainda menos, a realização.

Vocês viram muitos seres humanos realizados ou atingirem o estado de mestria passando por aí?
Podiam ser caminhos longos, presentes em suas diferentes encarnações precedentes, mas não mais hoje.

Isso era a etapa essencial para viver naquele momento, porque a consciência do ser humano estava centrada
no plexo solar.

O fato de levar a consciência ao coração era o caminho o mais nobre, o caminho real.
Esse era o caso durante milênios, mas, hoje, lembrem-se de que a Luz vem bater à porta e a Luz vem penetrar

no ponto o mais alto e não no ponto do meio.
O que as individualidades disseram, naquela época, era perfeitamente verdadeiro, mas alguns têm tendência a

esquecer de que nós estamos numa época diferente e querem manter esquemas que pertencem a esse
passado (não tão passado assim, mas, entretanto, passado).

***

Questão: hoje é, portanto, mais importante meditar sobre a fronte?

Nem um, nem outro.
Vocês podem meditar num ou noutro, mas é importante meditar na Luz.

Efetivamente, o ponto do Despertar está situado no meio da fronte, mas, depois, ele deve remeter-se à cimeira
do crânio.

Mas vocês podem meditar na cimeira do crânio, a consciência não se renderá.
A consciência não se rende a partir do momento em que o ponto de meditação é o plexo solar (o que é o caso

de todos os humanos), o coração ou a fronte, ainda menos a garganta.
Há dois pontos essenciais, mas é melhor, entretanto, Despertar o ponto que está na fronte, mas que é um nível

muito perigoso, o trabalho o mais potente.
Lembrem-se de que haverá muitas pessoas que viverão o Despertar da fronte, mas que permanecerão

bloqueadas nesse nível, porque elas não terão a força (ou a potência ou a vontade suficiente) para remeter o
que acontece ao nível da fronte, ao nível do sétimo chacra, a fim de que a Luz possa descer e abrir todos os

chacras.

***

Questão: a intervenção de um Mestre, naquele momento, é importante?

Um verdadeiro Mestre pode, num olhar, sem qualquer ritual, conferir o Despertar.
O que acontece diante de um verdadeiro Mestre?

Vocês terão a vibração de sua fronte, que vai ativar-se.
Vocês sentirão sua cabeça.

Vocês terão o Siddhi, que vai aparecer (ou som da alma).



Aí, vocês estão diante de um verdadeiro Mestre.
Não há necessidade de adorar esse Mestre.

Não há necessidade de prostrar-se diante dele.
Não há necessidade de visualizá-lo.

Aquilo é, simplesmente.
A presença física dele não é mesmo indispensável.

Isso pode produzir-se, simplesmente, pensando.

***

Questão: será que esse trabalho no coração poderia ser um freio ao andamento espiritual?

Felizmente não, para um ser puro.
Mas, entretanto, um ser que estaria demasiado no controle, reforçaria a noção de poder sobre o outro.

Se vocês efetivamente quiserem, vamos compartilhar um espaço de silêncio, como ontem, no coração.

... efusão de energia...

************
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- Ensinamentos de RAM -
RAM Chandra Babuji

~ O SILÊNCIO ~

Eu sou RAM.
Recebam a minha Paz, recebam a minha Alegria.

Como vocês sabem, a maioria de vocês, eu estou aqui para uma única coisa: o seu futuro e o seu crescimento
espirituais.

 Eu estou aqui para a sua evolução, para a sua transcendência.
Eu proponho a vocês neste espaço, e neste momento, para abrir um período de diálogo e de comunicação
pelas palavras, mas também pela preparação que vivenciou especificamente o canal no qual estou, a fim de

ouvir as respostas às suas perguntas, não unicamente através das palavras, mas também através do Silêncio.
Assim, para cada uma das suas interrogações, haverá uma resposta pelas palavras e uma resposta pelo

Silêncio.
Eu vou assim ensinar a vocês que a comunicação mais genuína, mais direta, mais apropriada à sua pergunta ou

à sua interrogação espiritual, irá encontrar sua resposta no Silêncio.
Lembrem-se de que o mental procura preencher o seu Silêncio.

Vocês não podem coibir o mental.
Vocês apenas podem controlá-lo temporariamente.

Mas vocês podem lhe impor esse Silêncio.
Em meio ao Silêncio encontram-se as respostas.
Em meio ao Silêncio vocês escapam do tempo.

Em meio ao Silêncio vocês vão encontrar a totalidade das respostas e também a totalidade da Criação.
O Silêncio das palavras é a plenitude da alma.

O Silêncio das palavras é abertura para o caminho.

***
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O caminho é Silêncio.
Assim, através das duplas respostas que eu vou dar, vocês irão aprender a conhecer a resposta do Silêncio.

O Silêncio, enfim, é o lugar onde a dualidade é solucionada, pois o Silêncio é Unidade.
No Silêncio vocês também irão encontrar a fé, a coragem que lhes falta e a plenitude que vocês procuram.

O Silêncio, finalmente.
Estar no Silêncio predispõe a receber.

O Silêncio é um conceito, uma ideia que vocês devem apreender, porque ele vai ser de uma ajuda valiosa e
indispensável para encontrar o equilíbrio frente a questões, frente a situações onde o barulho predomina.

O barulho é a ausência de Unidade.
O barulho é divisão.

O barulho preenche o vazio, mas o vazio permanece.
O Silêncio preenche o vazio, mas que se torna plenitude.

Há, nessas poucas frases que eu acabo de dar a vocês, um dos maiores ensinamentos dos Upanishads.
Então, se vocês quiserem, nós iremos juntos jogar este jogo e eu espero que vocês compreendam bem

depressa e aceitem que a melhor das soluções é recolhida e recebida no Silêncio.  
Para ajudá-los, nós teremos, para cada uma das suas interrogações espirituais, as duas respostas,

consecutivamente.
Este aprendizado tornou-se possível pela Vibração e pela Radiação da minha Presença ocorrendo em

diferentes pontos de conexão entre cada um de vocês e mim.
Então, vocês vão notar também que, seja qual for a pergunta, se vocês que não fizeram a pergunta também

fizerem silêncio, vocês terão igualmente a resposta da pergunta feita pelo outro.
Esta experiência será proveitosa para melhorarem o seu futuro espiritual.

Então, quem quer fazer a primeira pergunta?

***

Pergunta: Por que muitas pessoas têm a impressão de atravessar um período difícil?

A vida na encarnação do ser humano é uma sucessão de períodos felizes e de períodos menos felizes.
Essas oscilações são próprias de qualquer encarnação.

Não há infelicidade permanente.
Não há felicidade permanente, exceto para o seu humano que realiza o seu Si divino.

Neste caso, as variações de humor não existem mais, porque essas variações são substituídas pela
estabilidade da imanência e da Luz.

Gradualmente e à medida que o ser humano viver períodos de felicidade e períodos de mau humor, ele vai
pretender recriar as condições do que o levou à felicidade e, a partir desse momento, começa o mundo das

crenças, pois o ser humano é um ser de lembranças e de memória.
Quando vocês vivenciarem uma grande alegria (material, espiritual, afetiva ou outra), a sua consciência e o seu

mental, sobretudo, vão impulsioná-los para recriar as circunstâncias dessa felicidade em relação a uma
memória, em relação a um momento anterior.

Esse vai e vem do mental entre a lembrança, a memória e o que vocês desejam, mantém as correntes da
encarnação.

Vocês não poderão se desvencilhar dessa sucessão de momentos diferentes de humor, isso é ainda mais
verdadeiro quando vocês tiverem passado um período na atmosfera de Luz.

A saudade da Luz aparece assim que vocês pensarem na lembrança de um tempo passado.
Se vocês pensarem em um acontecimento feliz que lhes deu prazer, vocês podem desencadear de novo a

felicidade pelo fenômeno de memória e de lembrança.
Isso é válido para qualquer elemento de natureza material ou afetiva, em geral.

Isso não é o mesmo para a lembrança da Luz porque, aí, os mecanismos que atuam em relação à lembrança
da experiência da Luz propiciam uma sede intensa e uma insatisfação.

A satisfação não pode ser encontrada na memória ou na lembrança tão emocionante que foi a experiência.
Este é o problema das pessoas, em grande número hoje, que vivem o encontro com a Luz, através de algumas

experiências de vida.
Tal momento foi tão transformador que ele manteve o elo da lembrança e, no entanto, isso não é a Luz, é a

lembrança da Luz.
Vocês devem, enquanto ser humano, dessacralizar a lembrança.

Vocês devem esquecer todas as lembranças a fim de enfocar a Luz, não como uma experiência, não como
uma lembrança, mas como um estado permanente e imanente.



É o único modo que vocês têm de permanecer na Alegria e na Unidade.
Não existe outra possibilidade.

Eu vou agora responder pelo Silêncio.
Então, eu peço a todos os amigos presentes para escutar.

... Efusão de energia no Silêncio ...

Como anteriormente, anotem em um canto da sua mente a resposta que é dada pelo Silêncio para a pergunta
da sua amiga.

***

Pergunta: o que acontece quando não ouvimos a resposta no Silêncio?

É que não há Silêncio suficiente.
O Silêncio não é somente a ausência de palavras, é também a ausência de pensamentos.

Perguntar, agora, sobre a resposta, não há mais o Silêncio.
A experiência do Silêncio é um aprendizado.

O aprendizado necessita da repetição.
A repetição não tem por objetivo fazer encontrar o Silêncio.

A repetição tem por único objetivo satisfazer o mental, porque ele é um eterno insatisfeito, mas ele ama,
sobretudo, todos os rituais, as crenças, as repetições.

Basta repetir a experiência do Silêncio.
Pouco a pouco, durante o aprendizado, o Silêncio vai acontecer.

A resposta no estado de Silêncio pode ocorrer sob a forma de Vibrações, mas pode também ocorrer na
ausência de Vibrações, mais como o que corresponderia a uma evidência Interior.

A evidência é algo que não é para procurar, que não é para conceituar, mas que emerge como concedida e
fluindo da FONTE.

A resposta do Silêncio, e no Silêncio, pode estar ligada a uma modificação das Vibrações e pode também ser
uma evidência que emerge.

Eis a resposta agora no Silêncio.

... Efusão de energia no Silêncio ...

Eu constato com alegria que, para alguns de vocês, a clareza transparece em alguns momentos.
Vocês têm mais perguntas?

***

Pergunta: esta qualidade do Silêncio evolui ao longo do tempo?

Sim.
A característica essencial do Silêncio, em um primeiro momento, é justamente a sua duração.

Gradualmente e à medida que vocês aprenderem a escutar o seu Silêncio, vocês irão perceber que vocês
podem permanecer muito tempo no Silêncio.

A segunda etapa está ligada à qualidade do Silêncio: quanto mais o seu Silêncio for da melhor qualidade, mais
a sua mente será preenchida de Luz, primeiramente colorida e, depois, uma Luz branca ou amarela dourada irá

se manifestar durante o Silêncio.
Evidentemente, quanto mais a qualidade do Silêncio for importante, mais vocês irão perceber as várias

Radiações e Vibrações que os percorrem.
O Silêncio é um estado particular que permite à consciência experimentar a liberdade além da encarnação,

imprimindo no seu corpo físico a sua marca, o seu modo de circulação, que é muito mais regular.
Finalmente, quando vocês chegarem ao verdadeiro Silêncio, não haverá para vocês mais qualquer dúvida

porque a totalidade do seu ser estará inscrita no Silêncio que irá lhes proporcionar, de maneira permanente,
este estado específico que as escrituras sagradas chamaram de Êxtase.

Eu respondo agora no Silêncio.

... Efusão de energia no Silêncio ...



Ainda há perguntas?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem, eu lhes transmito a minha Paz, eu lhes transmito a Paz, eu lhes transmito o meu Amor, eu lhes transmito o
Amor, e nós iremos Comungar juntos por isso, durante alguns instantes, no Silêncio.

Essa será a minha maneira de lhes dizer até logo.

... Efusão de energia no Silêncio ...

************
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- Ensinamentos de RAM -
RAM Chandra Babuji

~ O SILÊNCIO E A LUZ ~

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

Sejam amados na sua Eternidade.
Eu volto de novo a vocês para continuar o ensinamento sobre o Silêncio e sobre a Luz (1).

Nós iremos então abrir um espaço de questionamento espiritual.
A cada uma das suas perguntas eu irei responder pelas palavras e, em seguida, pelo silêncio e pela Luz.

O silêncio, vocês compreenderam, é um elemento importante e indispensável para a eclosão, na sua
profundez, da sua Luz.

Sem silêncio, isso não poderia ocorrer.
O acesso à profundez necessita do desaparecimento do que é superficial.

A palavra (a fala) é voltada para o exterior e para o superficial.
O silêncio é voltado para as profundezas e para o que é essencial.

A Luz vem do Interior e vai para o exterior.
A Luz, portanto, não se encontra no exterior de vocês, mas, sim, no Interior.

Vocês não poderão reconhecer e ver a Luz se vocês não encontrarem a sua Luz.
A busca exterior da Luz leva a um impasse porque isso acontece no exterior.

A busca da Luz consiste em voltar-se para o Interior, ali onde se encontram o silêncio e a sua Luz.
Não existe outra Luz senão a sua Luz.

Todo o resto são projeções exteriores fúteis, experimentadas pela consciência.

***
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Enquanto o olhar da consciência estiver voltado, focado no exterior, não pode ali ter a descoberta da Luz
Interior.

A etapa preliminar, vocês assimilaram isso, é o silêncio e o estabelecimento, tanto quanto possível, do fato de
voltar a consciência para o Interior.

Sem essa reversão da consciência é impossível revelar a Luz.
Assim é da experiência da encarnação, assim é da experiência dos planetas, assim é da experiência dos sóis,

assim é da experiência das galáxias.
Este processo está presente em todos os estágios da Criação e do Incriado.

O seu procedimento, se, no entanto, vocês quiserem ser atraídos pela Luz, é o de voltar-se para o Interior.
O exterior pertence ao superficial.
O exterior pertence à dualidade.

O Interior é a Unidade.
O exterior é a divisão.

O Interior é a união e a unificação.
O exterior é a guerra, já que é divisão.

O Interior é a Paz, pois o Amor está no Interior.
Vocês não podem projetar o Amor enquanto vocês não tiverem encontrado o Amor.

Quando vocês amam alguém, vocês projetam nesse alguém o que está faltando em vocês.
O amor exterior sempre está ligado à falta.

O Amor Interior sempre está ligado à plenitude.
O amor exterior é um vínculo.

O Amor Interior é ausência de vínculo.
O amor exterior aprisiona.

O Amor Interior libera.
No olhar Interior, na consciência Interior, a plenitude é tal que vocês amam do mesmo modo a totalidade do
exterior, pois vocês compreendem, então, a essência da Verdade e vocês vivem a essência da Verdade.
 Evidentemente, o ser que recusa ir ver no Interior jamais poderá compreender isso, pois a sua procura do

amor no exterior é uma fuga.
A maioria das religiões tem mantido esta dualidade, impedindo-os de olhar para o Interior, chamando sua

atenção para os processos exteriores.

***

Ao pedirem para vocês imitarem Buda, Jesus e outros grandes neófitos, vocês perdem de vista a sua
Interioridade.

Isso é preliminar e corresponde às etapas iniciais do crescimento espiritual, mas, se vocês estão presentes
neste corpo, aqui, e hoje, significa que vocês superaram esta primeira etapa da consciência.

A maior parte da humanidade encarnada recusa olhar para o Interior, mesmo entre aqueles que se dizem
espirituais.

Eles vivem uma espiritualidade de superfície e, portanto, ligada à falta.
Isso é uma falsa espiritualidade.

A espiritualidade verdadeira consiste unicamente em voltar a consciência para o Interior.
Uma vez encontrado o Interior, o Despertar, a Iluminação (chamem isso do que vocês quiserem, trata-se da
mesma Verdade, de toda a Eternidade), vocês poderão então voltar, novamente, o seu olhar para o exterior.

Muitos caminhos (religiosos, espirituais) obrigam-nos a irem para o exterior e não para o Interior.
A partir do momento em que houver um ensinamento, ele não pode fazer de outra forma senão de ficarem

voltados para o exterior, perdendo, ao mesmo tempo, a sua dimensão Interior.
Frente a esta reversão do exterior para o Interior, vocês estarão irremediavelmente sozinhos.

Isso é apenas uma etapa, mas ela é indispensável.
Ela irá levá-los a compreender a ausência de distância entre vocês e o resto do mundo.

Mas é diferente afirmar a unicidade da vida no exterior e viver isso no Interior.
No primeiro caso, isso é uma ilusão, já que o mecanismo de reversão não foi efetuado.

No segundo caso, essa é a Verdade.
Não pode haver salto de consciência, ou seja, ocorrer a Realização, o Despertar e a Iluminação, a

Transformação, sem passar por essa reversão.

***



Vocês estão tão exteriorizados na manifestação que a maioria dos seres humanos não chega a conceber que o
essencial está no Interior e, no entanto, a única porta de saída encontra-se nesse nível.

Em um dia ou outro, em um ciclo ou outro, vocês irão fazer essa reversão.
Lembrem-se de que essa reversão implica no silêncio.

Esse silêncio não é unicamente o que eu os fiz viver, o silêncio das palavras, mas é principalmente, e antes de
tudo, o silêncio do exterior.

É nesta condição que o olhar Interior se abre.
Não pode ser de outra forma.

Isso faz parte da própria estrutura do Cosmos na sua totalidade, isso faz parte da própria estrutura da Criação e
do Incriado.

Não há alternativa.
A projeção exteriorizada da consciência leva a experimentar Dimensões densas que envolvem muitas

Dimensões e não unicamente a 3ª Dimensão.
Mas isso iria nos levar, talvez, um pouco longe demais.

O mais importante é voltar o seu olhar para o Interior, fazer o silêncio dos sentidos e, acima de tudo, o silêncio
do exterior.

Vocês devem silenciar, no sentido próprio como no figurado, tudo o que vem do exterior que abafa o som
essencial que é aquele da sua Luz, pois a Luz é um som que vocês não podem captar enquanto o olhar da

consciência for levado exclusivamente para o exterior.
Este conceito é capital.

***

Então, quer vocês utilizem a sua ferramenta mental, quer vocês utilizem a ferramenta energética, ou a
ferramenta direta da sua consciência, essas são apenas técnicas exteriores, mas a finalidade deve ser idêntica:
silenciar o exterior para iluminar o Interior e permitir-lhe revelar-se, despertar e fazer o seu trabalho que é o de

conduzi-los ao Despertar, à Iluminação e, também, à elevação Vibratória que é o que vocês chamam de
Ascensão.

Não há alternativa.
Vocês devem ter feito esse caminho, essa peregrinação para o seu Interior antes da Terra fazer essa trajetória

porque, depois, será muito tarde para este ciclo.
Nada a esconder de vocês, pois todos vocês sabem, vocês estão no que é chamado de “tempos reduzidos”.
Nós aceleramos, e quando eu digo “nós”, trata-se do conjunto das hierarquias dimensionais, do conjunto dos
povos de todas as origens que aderem à Luz original e que querem, com Amor, que vocês se juntem à sua
família, pois vocês estão, desde tempos muito antigos, excluídos da sua família, já que vocês escolheram a

encarnação.
A encarnação não é condenável, em si.

Vocês são a projeção mais perfeita do que vocês chamam de Luz e de Divino.
Vocês são a projeção mais perfeita da ordem, da harmonia e da beleza.

Vocês simplesmente esqueceram que era preciso, agora, voltar-se para o seu Interior.
Muitos de vocês, conscientes de que são a Luz e de que vivem em uma forma perfeita, mas em um mundo que

não o é, procuram o caminho de volta e se esquecem desta coisa mais simples, por que aderem a fatos
externos, por que aderem a crenças, por que aderem a histórias.

Aderem a uma história que não é a deles e que é, no entanto, a história comum, e nesta história não há solução
e jamais haverá solução.

O mundo foi construído segundo esta lei.
Aí estão as poucas palavras que eu queria dar a vocês antes de entrar, agora, no questionamento em relação a

isso, através da minha tríplice resposta: das palavras, do silêncio e da Luz.
Eu passo a palavra a vocês.

***

Pergunta: é difícil de questionar depois disso.

Então, eu vou dar a resposta à sua ausência de perguntas, primeiramente com as palavras: vocês
compreendem a essência das minhas palavras, vocês integraram, até mesmo, a essência das minhas palavras.

Vocês vivem isso em vocês, por enquanto, com o intelecto e o coração, mas vocês ainda não vivem isso no
Interior, pois isso está ligado às palavras que eu acabo de pronunciar.

Mas esta Verdade deve se tornar a sua Verdade.

Enquanto ela permanecer minha, mesmo vocês ali aderindo, isso não é a Verdade.



Então, depois dessas palavras, nós iremos dar a resposta, no silêncio.

... Efusão de energia ...

E eu vou dar, agora, a resposta da Luz dourada que é o conhecimento.

... Efusão de energia ...

Vocês vivem a diferença entre a Verdade enunciada pelas palavras e a Verdade vivenciada pelo silêncio e a
Verdade vivenciada pela Luz e, portanto, no Interior?

Obrigado pela sua resposta pelo silêncio.
Vocês podem agora fazer mais perguntas.

***

Pergunta: como você poderia nos ajudar a viver isso?

É o que eu faço de maneira gradativa durante cada uma das minhas intervenções.
Quando vocês retomarem o teor das minhas palavras e a sequência lógica das minhas intervenções, vocês irão
perceber, intelectualmente primeiro, em seguida, com o coração, depois, Vibratoriamente e, depois ainda, pela

Luz, a ajuda que é dada a vocês.
Cada palavra, cada frase é escolhida de propósito para permitir-lhes ressoar em vocês essa reversão.

Eu diferenciei assim o silêncio e a Luz.
Eu diferenciei, na minha intervenção anterior, a palavra e o silêncio.

Eu diferencio, hoje, a superfície e o Interior.
Na minha próxima vinda, eu vou diferenciar o Interior e a profundez.

As minhas palavras são Vibrações.
É preciso diferenciar o silêncio do bate-papo, do silêncio existente por trás das palavras escolhidas.

O impacto, no nível da sua entidade, é profundamente diferente.
No final da minha intervenção de hoje, quando vocês tiverem terminado as perguntas, nós iremos passar,

primeiramente, algum tempo juntos, em silêncio.
Isso, vocês conhecem.

Nós iremos passar, em seguida, algum tempo na Luz.
Em uma próxima vez, nós iremos passar algum tempo no silêncio, depois nós iremos passar algum tempo na

Luz, depois nós iremos passar algum tempo nas profundezas da Luz, pois a Luz é Una, mas ela é também
construída segundo o mesmo princípio e possui uma periferia e um centro.

A profundeza da Luz não é a periferia da Luz, e isso necessita de uma gradação temporal e Vibratória para
conduzi-los aonde eu quero levá-los, quer seja pela sua presença aqui, mas também pela sequência das

palavras que vocês poderão ler.

***

Pergunta: nesse processo de descoberta da Luz Interior, como não cair na armadilha do ego
espiritual?

Enquanto vocês fizerem esta pergunta significa que vocês não encontraram o Interior, pois a questão não é
colocada quando se encontra o Interior.

Porque, quando o Interior é encontrado, os mecanismos exteriores da vida mudam totalmente: o que vocês
chamam de encontrar o afeto, de encontrar o teto, de encontrar o que comer, não é uma busca, não é mais

uma necessidade, pois tudo isso chega a vocês, mas, frequentemente, o ser humano não tem coragem de dar
esse passo.

Quando vocês tiverem voltado o seu olhar para o Interior, o exterior será iluminado.
Tudo o que se aproximar de vocês será banhado nesta Luz e irá se encadear segundo as leis da Unidade.
Na Unidade, mesmo manifestada no exterior, não há mais obstáculo, não há mais sofrimento, não há mais
privação, pois vocês próprios se tornaram a Luz e a completitude, mas, no entanto, vocês devem fazer o

trajeto.
Se vocês fizerem a pergunta, significa que vocês têm medo de fazer esse caminho.

Ir para o Interior significa desprender-se, isso requer uma boa dose de abandono e de coragem.
Isso é algo que pode ser desenvolvido pela meditação, pela atenção consciente, pela oração, se vocês



quiserem, pelo fato de estar simplesmente consciente, no momento.
Vocês jamais estão conscientes no momento porque, se vocês se tornarem conscientes no momento, vocês
irão se aperceber de que o Amor é onipresente, mesmo no exterior, mas que é a sua consciência exterior e

exteriorizada que é um filtro que oculta esta capacidade essencial para a experiência.
Assim que retirarem o véu da inconsciência tudo se torna evidência, tudo se torna Unidade e tudo se torna

sincrônico, não pode mais haver privação de qualquer tipo, pois vocês encontraram a completitude e a Unidade
e, assim que vocês tiverem feito essa reversão para o Interior, evidentemente, a Luz vai irradiar para o exterior.

Eu proponho a vocês, agora, para viverem a resposta a esta pergunta no silêncio.

... Efusão de energia ...

Eis, agora, a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...

Qual é a próxima pergunta?

***

Pergunta: é normal ter a impressão de estar saturada por todas essas mensagens e nada mais
compreender?

Sim, porque o objetivo não é compreender, mas viver isso.
Quando a compreensão está saturada, é preciso compreender com o coração e, em seguida, é preciso vivê-lo.
Lembrem-se de que a resposta é Vibração antes de ser as palavras, e de que ela é também silêncio e de que

ela é também Luz.
É o filtro projetor do mental que tenta se apreender disso.

Eis a resposta no silêncio.

... Efusão de energia ...

Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...

***

Pergunta: há um meio mais favorável para iniciar os momentos de silêncio?

O que for conveniente para vocês.
O mais importante para fazer silêncio é criar um espaço exterior de silêncio.

Pode ser um local geográfico no lugar onde vocês estão.
Este local pode ser chamado de sala do silêncio.

Isso é um ritual, mas ele cria as condições propícias ao silêncio.
Pode ser um espaço preferivelmente situado no Interior do seu ser, focando a consciência no que está em

relação com os pontos de passagem, no nível do corpo, com o Interior: trata-se essencialmente do coração e
da cabeça.

Dessa maneira, concentrar-se ou meditar ou levar a atenção em um desses dois pontos vai permitir favorecer o
aparecimento do silêncio.

Este é um outro ritual.
São mecanismos que vocês irão pôr em prática, os quais vão desviar a atenção do seu mental.

Não há outro meio, exceto a ausência de ritual, na condição de vocês serem capazes de dominar esse cavalo
louco que é o mental.

Mas o mental não pode ser controlado pelo mental, o mental não pode ser controlado pela emoção
O mental pode ser controlado pelo corpo, pode ser controlado pelo ritual, seja ele qual for.

Eis a resposta, agora, do silêncio.

... Efusão de energia ...



Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...

Vocês têm mais perguntas?

***

Pergunta: por que é por vezes difícil de diferenciar entre a resposta do silêncio e aquela da Luz?

Por causa que a ferramenta mental filtra as respostas da Luz.
A atenção do mental está extremamente apoiada para poder permitir a passagem da resposta da Luz.

O apoio está situado no nível do mental, ele não está centrado no coração.
A resposta chega no local onde estiver centrada a atenção.

Se a sua atenção estiver centrada no mental, evidentemente, o seu mental nada poderá receber da Luz, pois
ele não é referido pela Luz.

Não haverá resposta no silêncio e na Luz para esta questão.
Isso foi um complemento.

***

Pergunta: como chegar a viver o silêncio em um lugar de vida muito barulhento?

Isso é ainda uma projeção do mental.
O barulho não é um obstáculo ao silêncio.

São vocês que fazem silêncio, não é o exterior que faz silêncio.
Eis a resposta do silêncio.

... Efusão de energia ...

Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, nós vamos compartilhar agora, não uma pergunta, não uma resposta, mas simplesmente, primeiramente,
o silêncio.

... Efusão de energia ...

Ao mesmo tempo, nós compartilhamos a Luz.

... Efusão de energia ...

Agora eu vou deixá-los.
Estejam certos do nosso Amor inabalável.

Nós esperamos com impaciência o retorno de vocês.
Eu lhes transmito a Paz.

Eu lhes transmito o Amor.



************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Meu nome é RAM.
Recebam a paz.
Recebam a plenitude.

Eu volto, a fim de prosseguir o ensinamento do silêncio, o ensinamento da Luz, o ensinamento da finalidade.
Vamos nos interessar, se efetivamente quiserem, à finalidade.

O que é a finalidade?
A finalidade, ao nível exterior, significa que uma manifestação chega ao fim de ciclo, no fim e na conclusão.

A finalidade, também, de uma vida manifestada, tal como a humana, corresponde a uma revelação, à revelação
da Luz.
Assim é para toda forma de vida manifestada nesse mundo, no momento em que ela deixa a manifestação
para entrar em outra manifestação.

A finalidade acompanha-se sempre de uma irrupção da Luz no campo de coerência de um ser humano, mas,
também, de todo processo do vivente.

Vocês vivem, vocês, humanos, esse período de finalidade.
O problema da finalidade é que ele induz a uma destruição de certa forma de manifestação.
Essa forma de destruição pode ser vivida como um fim, enquanto é um início.

Entretanto, o fato de estar em manifestação, em encarnação tornou-se possível pela estabilidade do que é
chamado o ego.
O ego, portanto, tornou possível a manifestação que foi um desejo da alma, em tempos extremamente longos,
e o ego não pode admitir que a finalidade seja a irrupção da Luz.

Então, ele vai fazer tudo o que está no poder dele para induzir, ao nível de suas próprias falhas ligadas às suas
experiências, a noção da irrealidade da finalidade.

Ora, de maneira exterior e de maneira interior, vocês sabem, conscientemente, inconscientemente,
coletivamente e individualmente que vocês entram nessa finalidade.

O ego vai desviar e mudar, tentar ao menos mudar seu caminho, para fazê-los crer que não há jamais
finalidade.

Lembrem-se de que há uma diferença essencial entre finalidade e fim.
O fim é apenas uma ilusão, porque não há jamais fim, há apenas eterno recomeço.

A palavra fim não está inscrita nos mundos da criação, como nos mundos não criados.
Não pode haver fim.
Pode apenas haver finalidade.
A finalidade marca o início, eu repito, da irrupção da Luz em suas vidas.
A irrupção da Luz tem por consequência certo número de modificações que podem ocorrer e que ocorrem
numa ordem variável de acordo com as pessoas, tanto na forma manifestada como na forma imanente que
vocês chamam seu Espírito.

Isso vai se traduzir por uma modificação profunda igualmente em seu modo de funcionar (o que era possível
um dia não o é mais no dia seguinte).
Esse é o trabalho da Luz, que acompanha a finalidade.

Torna-se, assim, possível, pela efusão da Luz, limitar, de maneira natural, a influência do ego que é ligado à
manifestação na forma.
O ego é um servidor, mas ele não deve tornar-se seu Mestre.
Isso, todos os ensinamentos disseram e proclamaram.
Isso era mesmo o objeto de alguns ensinamentos de meu mundo de origem, de minha filosofia de origem.

É preciso, efetivamente, compreender que, nessa época e nesse tempo que se estende entre uma finalidade e
outra, que são períodos intermediários, a finalidade podia ser encarada apenas a título individual por um
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esforço pessoal para a Luz.
No período de finalidade coletiva, a Luz está em vocês, ela vem para vocês e ela é, sobretudo, uma finalidade
coletiva.
Daí decorre certo número de problemáticas inerentes a essas finalidades.
Porque, obviamente, no período de finalidade há sempre a aceitação ou a recusa.

Aqueles que aceitam e aqueles que recusam fazem, contudo, parte de um mesmo todo, mas que se opõem ao
que foi chamado esse período de oposição, ou mesmo de confrontação.

Confrontar quer dizer fazer-se face, frente a frente, onde um se confronta através do espelho do outro, que não
está no mesmo estado, que mantém a distância, mas essa distância, essa dualidade é necessária, ao mesmo
tempo para sua própria compreensão, mas, também, para a compreensão daqueles que recusam a finalidade.

Recusar a finalidade não é grave em si, mas é preciso compreender e integrar e viver que aqueles que estão
nessa ausência de aceitação da finalidade são, finalmente, apenas partes de vocês mesmos que não estão
ainda reveladas a elas mesmas.

Vocês devem, portanto, aceitar, não a confrontação, mas que isso existe e que isso é e que isso faz parte do
processo inerente a toda finalidade, em todo ciclo, e em toda mudança de manifestação dimensional.

A chave da integração de sua Luz, a chave da integração da paz, a chave da integração da alegria passa,
necessariamente, pela aceitação disso.
Prestem atenção para que essa oposição entre a aceitação de algumas formas de manifestação e a recusa de
outras formas de manifestação não induzam em vocês feridas ao nível da alma, que seriam prejudiciais à sua
própria finalidade, porque o objetivo é, efetivamente, sua finalidade individual.

A finalidade individual não é seu fim individual.
É, bem ao contrário, a renovação e o renascimento da consciência unificada.
A consciência unificada, que vocês vivem através de minhas palavras, eu vou propor-lhes agora, antes de dar-
lhes a palavra, de fazê-los viver através do silêncio, em seguida, através da Luz e, em seguida, através do que
eu chamei a plenitude.

Em seguida, eu os deixarei exprimir-se em relação a isso.

Então, se efetivamente quiserem, vamos nos colocar no estado de recepção e vamos exprimir o que acabo de
exprimir através das palavras, primeiramente através do silêncio.

... efusão de energia...

Segunda etapa, eu exprimo agora isso pela Luz.

... efusão de energia...

Vou agora exprimir isso pela plenitude que é o atributo da finalidade.
Plenitude, completude, interior, exterior.
Essa completude e essa plenitude os fazem viver o fato essencial de que vocês são um ser completo e pleno.
Então, vivamos isso.

... efusão de energia...

Se agora vocês efetivamente quiserem, interagiremos nessa noção de finalidade, vocês têm a possibilidade de
fazê-lo.

Vocês percebem a acuidade da plenitude e como isso preenche totalmente o ser e a forma?

A palavra é de vocês.

Questão: a finalidade pode ser associada à noção de Amor universal?

Eu responderia que a finalidade é preenchida do Amor universal porque o Amor universal é o elemento que
permite essa finalidade.
O Amor universal é o que permite esse sentimento, essa percepção e essa vivência de completude e de
plenitude.

Eis a resposta que lhes dá agora o silêncio, a Luz e a plenitude a essa questão.

... efusão de energia...

Questão: como manter isso na vida social exterior?

Irmãos humanos, a resposta já está no próprio conteúdo de sua questão.



Por que ir para o que provoca resistência e confrontação, ou seja, a trama social tal como foi construída no
mundo da dualidade, enquanto é tão fácil, no mundo de hoje, reagrupar os irmãos humanos que estão nas
mesmas vibrações?
Há algo que se opõe a essa reunião se não são vocês mesmos e sua adesão a algo que é uma trama de
mentiras, sobretudo em relação à ótica dessa finalidade?

Quando vocês vivem a finalidade fora dos períodos de finalidade, o que acontece?
E bem, o neófito, o Desperto tem duas escolhas: ou ele se retira ao interior de si (e também se retira do mundo
manifestado, do mundo da ilusão) ou ele tenta reunir-se, através de seu próprio filtro de crenças procedente de
seu meio, de sua educação, de sua vivência, para fazer aderir seres ao seu caminho, como eu o fiz em minha
vida.

Mas hoje, vocês estão no período de finalidade global.

Diga-me o que se oporia a que você reunisse os seres que têm a mesma vibração?
Bem ao contrário, quem se reúne, se assemelha, vocês dizem, em creio.
A reunião, a assembléia é algo que é fundamental agora.

Vocês estão no período que é exatamente antes da finalidade última.
A época é totalmente propícia para que suas Luzes se reúnam.
É o único modo possível de evitar as confrontações e as dificuldades, não há outro.

De agrupamento em agrupamento, em pequeno número e em maior número, conduzi-los-á ao agrupamento
daqueles que vão para a Luz, na totalidade.

Essa confrontação deve desembocar de maneira pragmática, de maneira eficaz, na separação (mas que não é
uma separação, uma vez que vocês estão ligados mesmo àqueles que vocês confrontam), mas, entretanto,
trata-se de efetivamente compreender que a finalidade induz, ela mesma, a essa separação.

Vocês podem escolher, no interior de vocês, com quem vocês querem se casar, no sentido simbólico.
Não se trata de um casamento, no sentido de uma ligação, nem de uma fusão, mas de uma aliança e de uma
comunidade de coração, de visão, de espírito e de todos os níveis que lhes sejam úteis experimentar.

Há em vocês o impulso do agrupamento e o que confronta em vocês são apenas resistências ligadas ao ego.

Vou agora fazê-los viver a plenitude da resposta ao mesmo tempo que o silêncio e a Luz.

... efusão de energia...

A tonalidade de verde, cor, convida-os a ir para essa plenitude.

Lembrem-se de que vocês não podem viver a finalidade da plenitude permanecendo num mundo que recusa a
finalidade.
Isso irá, como vocês dizem, crescendo.
Então, vivamos isso.

... efusão de energia...

Lembrem-se de que a plenitude é ausência de privação.
A plenitude é um estado de Amor.

Se vocês desejam perceber e viver esse Amor, por que ir para onde não há Amor?
Porque onde não há Amor, o Amor se apaga.
Onde não há plenitude, a incompletude se faz sentir e os faz sofrer.

A Luz e a finalidade propõem-lhes a ausência de sofrimento, um estado de perfeição, um estado preparatório.
Absolutamente nada os impede de viver isso, se não é você mesmo e a importância que você credita ao olhar
que o mundo coloca em você.

Se vocês estão totalmente centrados em sua plenitude e no Amor que está em vocês, não pode mais haver
oposição e a confrontação será uma etapa muito fácil a compreender, a integrar e a superar.

Questão: por que a cor verde?

A plenitude é um estado de equilíbrio novo.
O verde, em sua forma manifestada, é ligado ao coração e ao equilíbrio.

A Luz nova que se infusiona sobre a Terra provoca o nascimento do verde em vocês.
O verde é a cor do equilíbrio e a cor da nova estabilidade que vocês devem conquistar, aceitar, também, para
viver a finalidade.



Mas o verde é frágil.
Ele pode, muito rapidamente, deixar-se poluir pelos elementos que não aceitam a finalidade.

Eu repito: absolutamente nada os obriga a aceitar isso.
O ego tem tendência a dizer-lhes que vocês devem estar inseridos numa certa forma de segurança que é
ilusória, porque a única segurança está em vocês, ela reside ao nível do coração.
Todo o resto é uma ilusão e afasta-os dessa Verdade.

Outra coisa?

Questão: a qual nuance de verde você faz alusão?

À Luz verde.
Ao simbolismo do verde.
Ao estado do verde, que é também o símbolo da ressurreição e da regeneração que vocês vivem nesse
momento, porque trata-se de uma regeneração.

Vocês não podem viver a finalidade sem serem regenerados em seu físico, em seu mental e em seu Espírito.
É por isso que vocês devem aceitar ir para aqueles que vivem a mesma coisa.
Não se trata de excluir-se, mas, bem ao contrário, de incluir.

O verde é destinado a abri-los e não a fechá-los.
É o resto do mundo e o resto de seus habitantes que se fecham numa forma, recusando, pelo momento, e
unicamente pelo momento, o Espírito e, no entanto, eles sabem que são Espírito, mas os medos, ou a
necessidade, é para eles uma necessidade que vocês não devem julgar, mas vocês não podem mais
compartilhar os mesmos polos de interesse, os mesmos espaços de vida e as mesmas finalidades, é claro.

Eis agora as respostas da plenitude, da Luz e do silêncio.

... efusão de energia...

Outra coisa?

Questão: o desejo de aproximar-se da natureza está em relação com essa Luz verde?

Não é uma relação, é uma obrigação.
Não pode haver, no que vocês construíram através de concepções ligadas a limitações e que vocês chamaram
as cidades, não pode haver no que vem do antigo a aceitação do novo.

A natureza é o primeiro elemento que compreendeu a finalidade e que já a vive desde certo tempo.

Obviamente, a natureza está em acordo com vocês e o que vocês têm a viver.

Aí está porque vocês sentem em vocês a injunção para aproximar-se dessa natureza.
Ela é essencial para sua evolução e, ainda, vocês estão nas premissas da finalidade, mesmo se é a finalidade
da finalidade.

Em seu tempo linear resta-lhes algum tempo.
Vocês estão no período em que devem aproximar-se daquela que é sua melhor estabilidade e seu melhor guia
para o que vocês têm a viver.

Eis a resposta, agora, da finalidade e da plenitude.

... efusão de energia...

Outra coisa?

Questão: poderia falar-nos de sua filosofia de vida de sua última encarnação?

Não se esqueça de que em minha última encarnação, como você diz, eu fusionei com a última encarnação de
meu Mestre.
Há uma fusão de centelha a centelha, de Mestre a Mestre, livremente consentida e aceita, porque ela prefigura
o retorno do Espírito ao Espírito único.

Há, portanto, um processo alquímico ligado à fusão de almas.
Eu sou, portanto, a totalidade de minha linhagem.
Eu não posso exprimir a filosofia, tal como ela estava presente quando da encarnação de uma de minhas
últimas parcelas porque, hoje, e em função do que acabo de dizer, para nada serve fixar regras novas, porque a
única regra que vocês devem seguir é o apelo de seu coração.
Vocês não podem ajudar-se de regras exteriores.



Isso é válido para os períodos intermediários entre duas finalidades.

Hoje, seu coração detém realmente, e não potencialmente, absolutamente, a resposta.
Não há melhor resposta ou resposta mais completa em outro lugar que em seu coração.

Basta escutá-lo e, essa escuta, eu a ensinei em minhas últimas vindas.
Ela se faz no silêncio e na Luz.

Face a um evento, face a uma decisão, a partir do momento em que vocês tergiversam, é que o mental
intervém.
Tentem, em relação a escolhas, de maneira precisa, perceber e deixar exprimir-se totalmente o coração e o
Amor.

O que é bom para vocês, o que vai ao sentido da finalidade, trará sempre uma coloração de alegria, de
completude e de plenitude, seja para os seres, seja para as situações, seja para os lugares ou que quer que
seja para as atividades.
É isso que vocês devem hoje compreender, aprender e dominar: a resposta do coração.

Eis agora a resposta da plenitude, da Luz e do silêncio.

... efusão de energia...

Eu acrescentarei que, se vocês mesmos estão no estado de completude e no estado de plenitude,
obviamente, o que virá associar-se-á à sua completude e sua plenitude estará obrigatoriamente próxima dessa
completude e dessa plenitude.

Não pode, portanto, haver confrontação em relação a essas formas de vida.
Isso é impossível.

Torna-se, portanto, muito simples no que concerne às escolhas de pessoas, de lugares, de interação, de fusão
ou de distância.

Outra coisa?

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, eu lhes proponho agora viver juntos essa plenitude e essa completude.

Centrem todo o seu ser no meio do peito e vamos viver isso, alguns instantes, no silêncio, antes que eu me
retire.

Eu lhes transmito, agora e já, o Amor, a paz, a Verdade também.

... efusão de energia...

Eu lhes digo até muito em breve.
___________________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja
divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu sou RAM.
Recebam a paz.
Recebam a plenitude.

Eu venho prosseguir com vocês os ensinamentos e as transmissões.

Eu já abordei com vocês certo número de ideias: o silêncio, o Despertar, a plenitude.

Hoje, eu venho falar-lhes do que é a relação, a ligação e a justificação do conjunto da criação e do não criado.
A própria justificação de sua forma, na qual vocês estão.

Essa justificação vai permitir-lhes apreender o que eu chamei, em minha última vinda, a finalidade.
A finalidade é o Amor.
A finalidade é a Luz.

Eu falo, obviamente, da Luz não criada, da Luz original, do Espírito do Pai, se preferem, ou da Divindade.

Há, em primeiro lugar, um conceito que vocês devem apreender inteiramente e, se vocês o permitem, eu os
farei viver esse conceito, primeiro com as palavras, mas, também, através da plenitude, do silêncio e da Luz.

Não existe manifestação na forma que não seja o Pai.
O Anjo é o Pai.
As próprias dimensões e os conteúdos dessas dimensões é o Pai.
O Pai (a Luz, o Espírito) preenche todas as coisas, todo instante, toda eternidade e toda negação mesmo de
Sua presença.
O Pai é presença, imanência e transcendência.

Vocês estão no caminho da forma e da encarnação para encontrar o Pai.
Ora, o Pai já está aí.
O Pai está na borboleta; o pai está no respirar; o Pai está em tudo o que é manifestado em sua dimensão.
E, no entanto, vocês devem encontrá-lo.

O que isso significa?
Isso significa simplesmente que vocês devem revelá-lo.
Ele está no silêncio e na plenitude e vocês, vocês estão no barulho e na incompletude.

Nesse sentido, a meditação, nesse sentido, o que vocês chamaram oração são espaços de tempo
privilegiados que vão dar a vocês acesso à reconexão a esse Pai que, no entanto, é também parte integrante
da totalidade do que vocês são.

A projeção de sua consciência nessa dimensão os fez sair da imanência e da eternidade.
O objetivo de toda dimensão, eu digo sim, de toda dimensão, é desenvolver inteiramente a imanência do Pai.
Isso concerne, em sua dimensão, tanto aos reinos ditos inferiores como aos reinos situados diretamente acima
de vocês.

Vocês devem, portanto, através de um conceito que é a polarização da consciência e a reversão do sentido
dos valores, ir para o reconhecimento da transcendência e da imanência do Pai em sua dimensão.

A dimensão da Sombra, que é a manifestação também de sua dimensão, é também portadora da totalidade do
Pai.
Assim, muito numerosos Mestres e neófitos disseram para não julgar, não levar um olhar que separa e que
divide, porque esse olhar separado e dividido afasta tão seguramente da imanência do Pai como a descrença a
mais total.

Vocês estão aqui para realizar a completude do Pai.
Tão paradoxal como isso possa parecer-lhes, com seu resto de divisão e de separação, vocês são a totalidade
dos universos e da criação.
Há, em cada átomo, em cada corpúsculo, em cada chama, em cada alma, a totalidade dos possíveis, e não
pode ser de outro modo.
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É uma coisa aceitar isso através de palavras e através de conceitos, mas é outra coisa vivê-lo na Verdade da
plenitude, do silêncio e do Amor.

Entretanto, essa etapa é uma etapa preliminar, porque vai criar uma tensão de seu ser para um objetivo que
vocês vislumbram, num primeiro tempo, como exterior a vocês, projetando-se no objetivo a atingir, tanto através
da imagem de um Mestre, de uma religião ou de qualquer outro conceito que vai permitir-lhes exercer essa
tensão para esse objetivo.
Mas isso é uma ilusão.

Vocês são, na instantaneidade do instante, a totalidade da divindade.
Não pode ser diferentemente.

Não há espaço sem o Pai; não há vida sem Espírito.
Não poderia haver vida sem Luz.

A Luz é, eu os lembro, a ligação e a coesão da manifestação e do não criado.
Existe um filtro ligado à sua encarnação que os faz encarar sua existência como separada do Pai e da Verdade.
Não é nada disso.
E, no entanto, não é porque eu o digo que vocês o vivem.
Porque o que vocês já conhecem e que foi chamado as concepções (mas também as crenças, quaisquer que
sejam) afasta-os pouco a pouco dessa Verdade essencial que é a imanência, a transcendência do Pai.

O Pai está além de um conceito.
O Pai está além de qualquer definição.
Ele é, ao mesmo tempo, a totalidade e a Unidade.
Vocês são, portanto, ao mesmo tempo, a totalidade e a Unidade.

Vocês se exteriorizaram através de uma forma, porque o Espírito, há tempos imemoráveis, decidiu essa
exteriorização.
Mas, mesmo nessa exteriorização, vocês devem reencontrar a imanência e a transcendência.
É o único objetivo verdadeiro de sua vida.

Todo o resto são apenas elementos de dissipação e elementos que vão acrescentar crenças sobre outras
crenças.
E, de crenças em crenças, vocês se separam cada vez mais dessa Verdade que, no entanto, jamais se
separou de vocês.

Compreendam, efetivamente, que se trata unicamente de suas crenças.
Mas essas crenças, essas ideias às quais vocês aderem, constroem ao redor de sua exteriorização, chamada
encarnação, um muro, uma separação que existe apenas para vocês, porque o Pai não pode ser separado de
vocês.
Vocês creem que há um obstáculo intransponível entre a forma e o Pai, mas isso não pode ser verdadeiro.

Obviamente, quando vocês estão enredados no que chamam suas relações interpessoais (a relação sendo
definida, por princípio, pela relação entre vocês e algo que é exterior a vocês), tudo o que se mantém através
das relações é a distância, porque estar na relação necessita de uma exteriorização suplementar que os faz
perder de vista a essência da Verdade primeira.
Quando vocês percebem a ilusão disso, sua vida e sua forma e sua encarnação não podem mais jamais ser as
mesmas.

Como se reconhece que vocês entram num caminho, não mais de tensão, mas, desta vez, de abandono à
Verdade primeira?
E bem, simplesmente porque suas resistências, que fazem parte mesmo de suas relações, liquefazem-se e
dissolvem-se na Luz que vocês se tornam.
Isso se produz a um determinado momento.
Eu falo de determinado momento porque há um antes e um depois desse momento.

Antes, vocês estavam separados, ou sua crença os fazia crer.
E, depois, as crenças, as tensões resolvem-se totalmente.
Trata-se tanto de tensões ligadas à relação como de tensões em seu corpo.

Quando vocês aceitam conceitualmente, já, a não-separação e a não-separatividade, seu corpo não pode mais
estar na resistência.

A quantidade de Luz presente nas células vai aumentar de maneira exponencial.
O resultado visível para sua consciência analítica será o desaparecimento de tudo o que eram as resistências.

Que são as resistências?
Elas são as doenças.



A Luz vai curá-los instantaneamente por Sua presença, assim como eu já os fiz sentir, alguns de vocês, há
alguns dias.

O Pai não é resistência.
O Pai é Luz, sincronia, harmonia, cura e total transparência.

Tornar-se o Pai é tornar-se transparente.
Tornar-se transparente é não mais fazer cortina, com os muros construídos, à Luz que vocês são.

Quanto mais vocês entram na transparência, mais os obstáculos de suas construções do mental, de suas
crenças, de suas ideias mesmo vão deixar lugar à plenitude e à imanência do instante.

Então, nós exprimimos isso através de palavras.
Vou, agora, exprimi-lo no silêncio, primeiramente, se efetivamente quiserem.

... Efusão de energia...

Vamos, agora, exprimir a mesma coisa pela Luz.

... Efusão de energia...

E vamos, agora, exprimi-lo pela plenitude do instante.

... Efusão de energia...

Entrar na transparência é esse estado, ao mesmo tempo de plenitude e de Luz, e de insipidez do mental e das
emoções.

O Pai não pode revelar-se no mental e na emoção.
Ele aparece em sua consciência quando seu mental e suas emoções fazem silêncio.

O Pai aparece também a partir do momento em que o corpo não está mais em resistência ou tende a não mais
estar em resistência.

Vocês estão vivendo esse início de transparência, através da vibração da Luz branca que se manifesta agora
em vocês.

A Luz ilumina e torna transparente.
Eu esclareço também, porque isso é importante para muitos de vocês que assistem à minha presença (seja
desde algumas vezes ou pela primeira vez), que minha linhagem é a linhagem de uma característica do Pai,
chamada RAMA.
Eu deposito em vocês, eu distilo em vocês, a cada consciência de minha presença, uma conexão voluntária e
desejada à origem dessa linhagem.
Vocês são parte integrante de minha manifestação.
Não vejam ali, sobretudo, uma relação, mas, efetivamente, uma oferenda de minha linhagem à sua forma.
Isso está ligado à importância do que vocês vivem e ao interesse que nós trazemos, de nossa dimensão, para
vê-los irradiar esse estado de transparência sobre o maior número.

Para isso, vocês devem também manter esse estado.
A manutenção realiza-se pelo silêncio, pela Luz e pela plenitude.

Quando vocês conectarem sua consciência ao nível do coração, doravante, vocês estarão imediatamente
religados à minha radiância.

Eu, portanto, criei, numa oferenda específica, uma abertura extremamente precisa, ligada ao silêncio, à Luz e à
plenitude, em seu coração.
Cabe-lhes, coletiva e individualmente, fazer crescer e manifestar cada vez mais isso.

Vocês podem também, pelo que instilei em vocês e que vou continuar a instilar agora, recorrer à minha
presença.

Certamente, para cada forma diferente que vocês são, minha presença pode revelar-se pelas palavras, por
minha Luz, por minha plenitude ou por meu silêncio.
Numa dessas quatro manifestações vocês terão, instantaneamente, a resposta às suas interrogações.

No entanto, nós não terminamos os ensinamentos e as transmissões.
Nós vamos crescer ainda em plenitude, a fim de estabilizar isso em vocês, em seu coração.

Então, se vocês têm interrogações em relação ao que acabo de dizer, gostaria de responder de boa vontade,
enquanto a transparência aumenta.



E esse estado, é claro, deixa apenas pouco lugar para a interrogação, mas tenho, de qualquer modo,
necessidade de algumas delas, para instilar-lhes ainda mais essa transparência.

Ndr: Nenhum questionamento.

Então, primeiramente, eu os agradeço por sua transparência e vamos, se efetivamente quiserem, prosseguir
ainda um pouco.

Para além das palavras vamos, agora, se efetivamente quiserem, reforçar em cada um de vocês o que se
convencionou chamar a inteligência suprema ou a inteligência criadora.
 
... Efusão de energia...

Há questões?

Questão: como deixar menos lugar possível para o mental?

Aprendendo a viver graças à oferenda que eu lhes fiz do estado de plenitude e de transparência.
É preciso cultivar esse estado o mais frequentemente possível, durante seus dias e durante suas noites.
É preciso arranjar faixas de tempo onde vocês vão deixar essa transparência exprimir-se no silêncio, no interior
de vocês.

Progressivamente e à medida que vocês tomarem o hábito de deixar crescer esse estado, vocês crescerão na
transparência e o mental não poderá mais ter tomada.

Vocês devem abandonar-se totalmente, não ao seu sentir, não ao seu prazer, não à sua vontade, mas ao que
lhes dita esse estado de transparência.

Se ele diz para ir passear, vão passear.
Se ele diz para tomar tal ser humano em seus braços, tome-o.
Se ele diz, nesse estado, para dizer tal coisa a tal pessoa, diga.

Mas evitem tomar em seus braços, dizer, ir no embalo, nos momentos em que vocês não estão nesse estado.
Aprendam a escutar a via do silêncio e da plenitude.

Frente a uma interrogação, a resposta não está ligada a uma interrogação.
A resposta está ligada à atitude interior que vocês são capazes de manifestar, em relação direta com a
transparência e a plenitude.

O problema é que o ser humano tem um raciocínio de tipo binário e analógico.
Para uma questão, vocês esperam uma resposta, mas a questão é mental e a resposta é mental.
Em contrapartida, se a questão manifesta-se nesses estados de transparência, a resposta pode ser apenas
espiritual, o que é totalmente diferente, porque a transparência não pode enganá-los.

A transparência é Verdade, ela é totalmente independente do mental, de seus desejos, de suas emoções, de
suas projeções e de suas crenças.
Isso necessita viver totalmente o instante presente.

Mesmo em relação a uma projeção de um futuro próximo, não se coloquem a questão do como nem do por
quê.
Coloquem-se na transparência do instante e, aí, a resposta chega.

Na transparência, lembrem-se de que não há mais resistência, de que não há mais oposição.
A transparência é um estado de resolução.
A transparência é um espaço de fluidez.
A transparência é um estado de Unidade.

A partir do momento em que há dúvida ou interrogação entre tal coisa e tal outra coisa, entre tal pessoa e tal
outra pessoa, entre tal escolha e tal outra escolha, isso vem apenas do mental.

A transparência é injunção clara, ela não é discursiva, ela não é interrogativa, mas é a solução.

Aprendam a cultivar as respostas que estão nesses momentos e esqueçam as respostas que ali não estão.
É um aprendizado que vocês poderão realizar extremamente facilmente, se aceitam as regras do jogo.

Quando vocês querem fazer algo, a primeira coisa que passa em vocês em relação à sua ação, em relação a
vocês mesmos, é um julgamento de vocês mesmos e de sua ação.
Ora, a transparência não pode ser julgamento.
Ela é ação, é transparência total e é instantaneidade total, porque é divina.

Naquele espaço e naquele momento não pode haver dúvidas.



Aprendam a observar as respostas do estado de transparência.
Vocês terão, assim, a resposta para tudo o que pode se colocar no desenrolar de sua vida.

Nós vivemos isso agora na plenitude.

... Efusão de energia...

Se o permitem, vou agora regá-los à Fonte final, cada um de vocês, durante alguns instantes e, após,
construiremos juntos um espaço de transparência.

Então, inicialmente, a primeira parte:

... Efusão de energia...

E eis agora esse espaço de transparência.
Após, eu os deixarei e vocês permanecerão alguns instantes nessa transparência, entre vocês.

Eu os preencho de minhas graças.
Sejam preenchidos de Luz, sejam preenchidos da plenitude e vivamos, agora, a transparência.

... Efusão de energia...
___________________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja
divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu volto a vocês para prosseguir o ensinamento, através de palavras, através da Luz, através do silêncio e da
plenitude.

Vamos, esta noite, abordar, de maneira mais profunda, certo número de conceitos em relação com o silêncio.

Como todas as tradições nesta Terra afirmaram e demonstraram, o silêncio é o ato essencial que acompanha
os momentos espirituais específicos chamados iniciações.

Toda passagem, toda revelação, toda transformação pode ser vivida apenas através do silêncio.

Para além dessa simples palavra, quais são as noções veiculadas pelo fato de fazer silêncio e aquelas que não
o são?

A primeira das coisas é compreender que o silêncio é plenitude.
O barulho é a ausência de plenitude.
As palavras, as músicas, os pensamentos, as relações fazem parte do barulho.
O barulho é feito para manter um estado.
O silêncio é feito para transformar e passar de um estado a outro.

O que significa que, para passar de um estado a outro, de densidade vibratória mais forte ou mais densa, será
necessário cessar o barulho da dimensão correspondente.

Na encarnação de forma onde vocês estão, o barulho é essencialmente composto de suas palavras, do alarido
de seus pensamentos, de seus movimentos e de tudo o que mantém a dualidade.

Todos os ritmos da forma e da encarnação são, por essência, duais.
Eles participam da manutenção da dualidade.

O barulho é, portanto, de essência dual.
O silêncio participa, quanto a ele, da Unidade.

Fazer silêncio é o primeiro passo para a parada de uma determinada manifestação que prepara uma passagem
à Unidade.

Os mundos chamados espirituais são definidos pela presença da Luz e pela presença do Espírito.
O mundo dual e os mundos duais são caracterizados pela ausência dessa dimensão própria ao silêncio.

Isso quer dizer que os mundos espirituais são silenciosos?
Não.
A passagem necessita, em contrapartida, do silêncio.

Vocês vivem, na escala individual, na escala coletiva, um momento de passagem.
Momento de passagem extremamente importante, uma vez que ela concerne ao acesso a uma forma e
manifestação de vida situadas para além da dualidade.
A passagem apenas pode se fazer no silêncio.

Vocês devem, portanto, aprender a cultivar o silêncio.
O silêncio é o elemento motor e desencadeador da passagem.

Vocês devem, portanto, buscar ativamente o silêncio.
Eu diria mesmo que vocês devem arranjar espaços de silêncio.

O silêncio não é a meditação.
O silêncio não é a oração.

Algumas meditações têm por objetivo ir para o silêncio.
O silêncio interior é algo que deve criar-se e desenvolver-se.

Criar o silêncio vai passar, primeiro, pela realização e pela concretização de momentos privilegiados, onde
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nada mais existe no exterior: nem a palavra, nem os gestos, nem as pessoas, nem os objetos, nem as
atividades.
É um momento específico ligado a uma reversão do exterior para o interior.

Esse momento deve durar, obviamente, para além de uma simples respiração.
Esse tempo e esse momento são eminentemente variáveis de acordo com os seres.
Ele deve durar certo tempo, porque é no silêncio que se manifestam a revelação, a realização, a iluminação, o
Despertar, a fusão e a ascensão.

O silêncio é, portanto, um elemento essencial e motor de acesso à sua divindade.
Isso poderia ser chamado de uma pequena morte.

Vocês devem morrer de modo temporário às suas atividades, aos seus companheiros, às suas relações, aos
seus pensamentos.

Vocês devem pôr-se no silêncio para escutar a vibração superior.

O silêncio é um feito essencial que permite a ele, sozinho, realizar, devido às circunstâncias vibratórias
específicas coletivas, a situação propícia ao Despertar.

Aí está porque, através de minha presença e da plenitude que eu lhes ofereço, vocês se aproximam, apesar
das palavras, do silêncio.

Aí está porque minhas respostas se fazem pelas palavras, mas também pelo silêncio.

Vocês se aperceberão que, se se aproximam do silêncio, voltando sua consciência para o interior, tornar-se-á,
então, muito mais fácil parar as turbulências dos pensamentos e do mental.

No momento em que vocês se decidem a entrar no silêncio, o mental sofre uma sideração de sua própria
atividade, porque o mental é o barulho que os mantém na encarnação.

A forma na qual vocês estão é uma criação de seu mental, antes de ser uma criação específica de
experiências.
Essa criação tornou-se possível unicamente pela atividade do mental, porque não há emoções fora do corpo.

Em contrapartida, existe um mental fora do corpo.
Mental que é, ele mesmo, subdividido em duas porções: uma porção extremamente vibrante, que vibra bem
além dos limites da encarnação e que é a representação do Espírito; e uma outra parte, ligada à adesão a
crenças específicas que vão precipitar sua irrupção na forma.

Essas crenças que os precipitam no barulho da encarnação têm por nome reencarnação; têm por nome
vontade de experiências; têm por nome desejo de ajudar aos outros.

Trata-se de crenças, e não de uma lei ditada pelo Espírito.
Vocês se identificaram às suas crenças.
Isso explica sua presença na forma.
Toda forma em encarnação é a resultante de uma crença.
Vocês materializam, através da forma na qual vocês estão, através da morfologia que vocês apresentam e que
dão a ver, a encarnação total de suas crenças.
A vida na encarnação, a experiência da dualidade é também uma crença que os afasta, progressivamente, do
silêncio, mas que, inexoravelmente, como um elástico que se estica e que volta ao ponto de partida, reconduzi-
los-á para o silêncio.

A tensão é um barulho, a passividade é silêncio.
Vocês não podem encontrar sua eternidade no barulho.
Mesmo que vocês tenham a chance de viver alguns momentos luminosos correspondentes ao Despertar, ao
reencontro consciente com a Luz, não é, entretanto, que vocês tenham chegado ao fim da experiência.

O reencontro com a Luz é o início de uma experiência que deve terminar pelo desaparecimento da forma e do
conjunto de crenças.
O melhor modo de eliminar as crenças não é, certamente, parar de crer, porque elas serão imediatamente
substituídas por outras crenças, o que é próprio, mesmo, desse nível de manifestação no qual vocês estão,
que é a crença.

A crença é uma emanação do mental.
A crença é algo em que vocês creem e ela chega mesmo a fazê-los crer na perenidade da forma, se não é da
sua, em todo caso, da perenidade de uma montanha, de uma pedra, de um reino inteiro.
E, no entanto, é apenas o véu do mental que recobre o pensamento.

A etapa coletiva que vocês vivem engaja-os a retirarem-se dessas crenças.
O único modo de ali chegar é o silêncio, qualquer que seja, eu repito, o nível de Despertar que vocês viveram,



qualquer que seja o modo pelo qual isso é revelado e realizado, vocês, no entanto, não chegaram.

Entretanto, a experiência do silêncio aproxima-os a grandes passos do objetivo.
Lembrem-se de que isso se atém à época e ao momento no qual vocês evoluem.
O silêncio é plenitude.
É um lugar onde a Luz não pode encontrar obstáculos.
É um lugar onde a Luz se torna, de algum modo, completa, fixa e imutável.

Vocês devem fazer o esforço a cada dia de repousar no silêncio.
De fato, o silêncio é regeneração.
O silêncio é, portanto, plenitude, Luz e regeneração.

Assim, eu lhes proponho, antes de abrir um espaço de questionamentos, de preencher nosso espaço de
manifestação pelo silêncio.

Vamos viver isso, agora, antes que eu os engaje a entrar nas perguntas.

... Efusão de energia...

Vamos, agora, sair desse silêncio para acolher suas perguntas.
Mas vocês vão, também, aperceber-se de que, uma vez posta a questão, a resposta encontra-se no silêncio.

Quem quer, efetivamente, começar esse jogo de questões?

Questão: como manter o silêncio na vida material?

Eu começarei respondendo pela resposta do silêncio.

... Efusão de energia...

A resposta das palavras é ainda mais simples: se vocês aprendem a gerar o silêncio no silêncio, tornar-se-á
extremamente mais fácil e rápido encontrar o silêncio no barulho.
É preciso, para isso, um treino extremamente modesto: aproveitem dos momentos de calma, de calmaria, para
viver o silêncio.

Uma vez que vocês tenham vivido a reversão que acompanha a passagem do barulho ao silêncio nos
momentos de barulho restritos, tornar-se-á extremamente fácil reencontrar esse estado, qualquer que seja a
algazarra do mundo, quaisquer que sejam os constrangimentos impostos pelos objetos ou pelas pessoas.

Eis, agora, a resposta da Luz:

... Efusão de energia...

Outra questão.

Questão: a parada do movimento amplifica a experiência do silêncio?

Não é uma obrigação, mas isso pode ser necessário para algumas pessoas, em particular aquelas que têm o
hábito de acompanhar as palavras com movimentos do rosto, dos músculos, dos braços.
Isso se vê em alguns temperamentos onde não pode haver palavras sem gestos.

Agora, se vocês permanecem sem gestos, vocês podem ser levados a exprimir pensamentos que os afastam
do silêncio.
Portanto, isso é um negócio de caso pessoal.

Agora eu lhes dou a resposta pela plenitude.
 
... Efusão de energia...

Outra questão.

Questão: o silêncio pode permitir atenuar os medos e os sofrimentos?

Resposta das palavras: o silêncio é transcendência.
O silêncio é suspensão dos medos e do sofrimento.

Se vocês se mantêm suficientemente no silêncio, o sofrimento desvanecer-se-á, qualquer que seja sua causa.

Para as pessoas no sofrimento, esse é um guia precioso, que vai permitir-lhes saber em qual momento vocês
tocam o silêncio porque, naquele momento, o sofrimento não pode mais manifestar-se à sua consciência.



Eis a resposta do silêncio e da Luz ao mesmo tempo:

... Efusão de energia...

Questão: períodos de silêncio podem ser vividos na alegria e na plenitude?

Tudo isso é inteira Verdade.
O silêncio, associado à reversão, é o lugar onde vocês podem viver estados místicos os mais autênticos que
sejam.
O Samadhi, o êxtase, o íntase é um momento de silêncio intenso.

Eis a resposta:

... Efusão de energia...

Outra interrogação.

Ndr: nenhuma pergunta.

Através das diferentes vindas, vocês começam a experimentar a passagem do barulho ao silêncio e do silêncio
ao barulho.
Isso é destinado a fazê-los perceber os mecanismos íntimos e as engrenagens que permitem passar de um
ao outro e do outro ao um.

Há um fenômeno bem real de aprendizagem do silêncio.
As próprias variações da intensidade das respostas pelas palavras, pela Luz, pelo silêncio ou pela plenitude
põem sua consciência e seu corpo no fenômeno do aprendizado para a realização do silêncio.

Isso é, certamente, a parte a mais importante do que eu tinha a dar-lhes e a transmitir-lhes.

Obviamente, isso participa de minha radiância e de minha orientação junto a vocês.
Lembrem-se do que eu lhes dizia ontem, quanto à inserção em vocês dessa gota, desse cristal, que os religa à
minha Essência.
Isso não é uma ilusão, mas uma Verdade essencial.

Eu os ajudo, através disso, a irem para o silêncio e para a plenitude, porque é o único objetivo aqui embaixo.

Vocês buscam primeiro a Luz, em seguida, o Despertar e, em seguida ainda, a realização.
Isso já é extraordinário em si, sobretudo nesse mundo da forma e da dualidade.
Isso mostra a potência e a tenacidade do que vocês são.

Além disso, vocês devem ligar-se novamente com sua Fonte, sua origem, sua filiação e sua afiliação.
Isso é possível pelo silêncio, que permite alegria, plenitude, subida na vibração e essência que vocês são.

Então, eu lhes proponho agora viver, não mais o silêncio, mas a comunhão do silêncio, porque no silêncio
também se encontra a abolição da distância entre as consciências, tanto entre suas diferentes consciências
como entre a totalidade de suas consciências com a totalidade das outras consciências vividas até o presente
como exteriores a vocês.

Então, agora e já, vamos viver isso e, agora e já, eu lhes digo Paz, Amor e fraternidade.

Vivamos isso alguns instantes, antes que eu os deixe por esta vez.

... Efusão de energia...

Recebam minha paz, recebam a graça e recebam a plenitude.

Trabalhem para o silêncio, e eu lhes digo até muito em breve.

___________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem amados irmãos nesta humanidade encarnada, eu sou o veículo e a
manifestação de uma das qualidades da Divindade.
Não se percam na interrogação de quem é a manifestação.
O mais importante é escutar, no silêncio do coração, o que tenho a transmitir-
lhes, a dar-lhes, a compartilhar.

A maior parte de vocês não me conhece.
Eu venho ensinar com palavras simples, com vibrações simples, o caminho
da Unidade, o caminho do coração.

O caminho do coração é o que, hoje, nesse espaço e nesses tempos que
vocês vivem, deve ocupar a totalidade de seu tempo.
Não há mais espaço para o que não seja isso.

Encontrar o coração é tocar a Verdade.
Penetrar em seu próprio coração é encontrar a Fonte e a Alegria.

O único obstáculo para isso é você mesmo.
É você mesmo, através dos vestuários da ilusão, os vestuários de sedução
que vocês, por vezes, vestiram, tomaram.

O caminho do coração necessita uma coisa essencial, que é o silêncio, o
silêncio das palavras, primeiramente.
O silêncio dos olhares, em seguida, que conduzem, ambos, ao silêncio do
mental.

Vocês não podem progredir e tocar a Verdade enquanto o mental age em
vocês.
A divindade que vocês são, o Amor que vocês são não pode eclodir no
barulho e na agitação.

Toda veleidade de compreensão, toda tentativa de apropriação, toda tentativa
para controlar o que vem afasta-os do que vem.
O que vem é puro Amor, pura Luz, transcendência, imanência, totalidade.
O acolhimento disso necessita a colocação em repouso, a colocação no
sono, a colocação na morte de seu mental.

Eu disse e repeti que isso necessita que vocês se retirem do mundo, a fim de
voltarem para seu seu mundo, que é interior.

Retirar-se do mundo não quer dizer deixá-lo.
Retirar-se do mundo não quer dizer isolar-se.
Retirar-se do mundo quer dizer voltar o olhar do exterior para o interior.
A reversão desse olhar não pode ter lugar enquanto vocês voltam seu próprio
olhar para o exterior.

Por que seu olhar e sua consciência olham para o exterior?
Isso faz parte do jogo da encarnação, em que houve tal projeção, tal vontade
de projeção de vocês mesmos, fora de vocês mesmos, ou seja, fora da Luz,
que conduziu à experiência da encarnação que vocês vivem.
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A reversão, a confrontação é uma mudança de olhar.
É necessário passar do barulho ao silêncio: primeira reversão.
É necessário passar do olhar exterior ao olhar interior: segunda reversão.
A terceira reversão é uma reversão que vai fazê-los passar da dualidade, da
multiplicidade à Unidade.

A Unidade reencontrada necessita, eu repito, do silêncio das palavras, do
silêncio do olhar e de que o olhar exterior seja substituído pelo olhar interior.
Isso é simples.
Isso é evidência.

Obviamente, vocês são ajudados para ir para isso.
Grandes seres, muito numerosos servidores da Luz, muito numerosos
trabalhadores da Luz, trabalham nesse momento mesmo sobre o conjunto da
Terra para ajudá-los a fazer essa reversão, se tal é seu desejo.

A passagem da dualidade à Unidade é um momento inesquecível para uma
alma que escolheu a separação da Fonte.
Esse momento é único.
Ele os transformará, num espaço de tempo extremamente reduzido, em um
ser de pura felicidade, de pura alegria, de pura Unidade.
Isso tornou-se possível, na escala coletiva, devido a circunstâncias
específicas que eu chamaria de instantes de graça, instantes de milagre.

O único trabalho que vocês têm a fazer é justamente parar todo o trabalho
com o mental, deixar iniciar em vocês, deixar Despertar em vocês o fogo da
Unidade.
Apenas vocês é que podem permitir isso.
Apenas vocês é que podem impedir isso.

Essa é a resposta do que eu chamo as palavras.
Minha manifestação é também capaz, na condição de que vocês estejam na
escuta, de fazê-los ouvir o que acabo de dizer, não através de palavras, mas
através do silêncio.

Assim, eu lhes proponho, agora, o ensinamento do silêncio em relação a isso.

... Efusão de energia...

Vocês são seres de Luz e de Amor que percorrem um mundo desprovido de
Luz e desprovido de Amor.

Felizmente, a Criação colocou esse Amor na beleza, em algumas formas de
atividades humanas e em alguns seres que velaram para que a experiência da
encarnação pudesse ser vivida, apesar de algumas armadilhas e de algumas
ilusões.

Quanto mais vocês se dirigirem para a Luz, mais vocês se extrairão
facilmente das ilusões desse mundo.
A condição essencial, eu repito, é o silêncio.
O silêncio não é o vazio.
O silêncio não é o nada.
O silêncio é transparência.
O silêncio é eternidade.
O silêncio é Unidade.
Nesse espaço vocês tocam, vocês vivem a única Verdade.

Eis o ensinamento do silêncio, após as palavras:

... Efusão de energia...



Retomemos as palavras.

É-lhes solicitado urgentemente sair da duplicidade, sair dos mercados de
tolos, dos apegos fictícios, dos medos múltiplos, porque o medo é gerado
unicamente pela ilusão e pela resposta que seu mental a ele aporta.

Não pode haver lugar para o medo num coração centrado no Amor.
Não pode haver falta naquele que vive na Unidade.
Não pode haver ilusões àquele que vive na Verdade.

A própria oposição e o jogo entre a Sombra e a Luz não pode mais subsistir
na Unidade.

O que lhes parece inacessível, o que lhes parece fora de alcance é, no
entanto, a única coisa verdadeira, a única coisa real.
Nada mais existe na eternidade que o Amor, a Verdade e a Unidade.
Somente a projeção de sua atividade mental teve êxito em criar totalmente o
que vocês vivem e absolutamente nada mais.

Quando minha manifestação diz que vocês são a Luz encarnada, vocês são,
em Verdade, isso.
Vocês são, em Verdade, apenas isso.
O resto é edificado e construído pelos jogos do mental, pelos jogos da
ilusão, pelos jogos do medo.

Essa é a resposta das palavras.
Eis, agora, a resposta do silêncio:

... Efusão de energia...

Se vocês fazem a escolha de sua divindade, isso implica em renunciar à
multiplicidade e renunciar à ilusão.
Vocês devem desapegar-se de tudo o que não é você mesmo.

Vocês são Amor, Luz.
Vocês devem afastar-se do que não é isso.

Vocês são ajudados para isso.
Vocês são inundados de graça, vocês são inundados de Amor, vocês são
inundados de Verdade.

A manifestação que eu sou vem insuflar em vocês uma qualidade específica
da consciência, destinada a ajudá-los a encontrar o silêncio.
No silêncio do coração não há lugar para falatório, não há lugar para a dúvida,
há lugar apenas para a Luz.

Nesse estado de alegria interior, nesse estado de felicidade, as próprias
palavras perdem o sentido, as ilusões perdem o sentido.
Nessa vibração vocês se tornam transparentes e podem ver apenas a
transparência.

O filtro do ego estando dissolvido impede, muito naturalmente, que a
dualidade possa ser percebida, uma vez que ela é a ilusão criada pelo próprio
mental.

Esse ato de consagração e de abandono à energia do Amor passa por esses
silêncios que são a etapa final do desapego de suas últimas crenças, que
permitem ao fogo abrasar o coração, ao Amor invadir sua vida, a fim de
realizar a Unidade em vocês e também, pelo estado de ser, no ambiente.

Mesmo se isso seja precedido por um período de confusão, não de vocês,
mas do próprio efeito dessa Luz, isso deve afirmá-los ainda mais na Verdade



de seu coração.

Não há, no coração do ser, qualquer espaço para a ilusão, qualquer espaço
para o engano, qualquer espaço para o que é falso.
A Verdade do coração é imutável.
É o lugar mesmo de seu juramento.
É seu templo o mais sagrado, o mais secreto.
Aquele que, quando se revela ao mundo, quando revela sua presença, muda
literalmente o mundo.

Quando vocês abrem em vocês essa dimensão, o desenvolvimento da vida
revela-se.
As engrenagens dos mundos e dos seres revelam-se inteiramente a vocês.
Vocês se tornam, enfim, lúcidos e conscientes num mundo de inconsciência
e de opacidade.

Vocês são destinados, se tal é sua escolha, a esse destino e a esse fim que
é, de fato, o início.
Tudo é questão de perspectiva.
Tudo é questão de polaridade de consciência.

Eu lhes dou, agora, a resposta para isso no silêncio.

... Efusão de energia...

Se, agora, vocês têm perguntas em relação ao que acabo de dar-lhes,
gostaria de ali aportar as respostas das palavras e as respostas do silêncio.

Não temos perguntas, agradecemos.

Bem amados irmãos na humanidade, nesse mundo, eu desejo, antes de
retirar-me desse veículo, propor-lhes um momento de comunhão no silêncio
e no olhar interior, na paz, na Unidade.

Recebam.
Eu os amo.
Eu os abençôo, agora e já.

... Efusão de energia...

Vocês são abençoados, vocês são preciosos.
Que o espírito da Eternidade, que a Luz do Amor preencha-os de suas
graças e de seus benefícios.

Sejam abençoados.

___________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer
do mesmo modo, se deseja divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e
cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu sou RAM.
Recebam minha paz, recebam minha bênção neste espaço.

Para aqueles que não tiveram ainda contato com o que eu sou, eu esclareço que intervenho desde algumas semanas de seu tempo,
em um processo específico que visa estabelecer, entre a entidade que se exprime e a entidade que eu sou, um processo específico de
fusão.

Eu esclareço que sou um professor do caminho do Deus RAMA.
Tenho por hábito mantê-los em certo número de princípios e de ideias, de mantê-los nisso por intermédio de múltiplos caminhos.

O primeiro desses caminhos é, obviamente, o das palavras.
Esse primeiro caminho é seguido do caminho do silêncio e, em alguns casos, o terceiro caminho de resposta será aquele da Luz.

Mas eu volto, portanto, neste instante, a ensiná-los, complementando o que eu já disse sobre o silêncio.

Eu defini o silêncio como um estado propício no interior de si, destinado a permitir, de um lado, o silêncio do mental e, num segundo
momento, a ativação do Coração.
Mas eu não defini, em momento algum, a natureza e a causa mesmo desse silêncio.

Falando do silêncio, obviamente, vem ao espírito seu oposto, que, o mais logicamente possível do mundo, deveria chamar-se o
barulho.
Ora, eu quero demonstrar-lhes que o contrário do silêncio não é o barulho, mas é o medo.

O silêncio é o espaço da plenitude do Coração.
O medo é o espaço da plenitude do mental.

Fazer o silêncio consiste, obviamente, em fazer calar (não por um ato de vontade) o mental, em substituir o barulho de fundo do mental
por espaços sem barulho, espaços de silêncio.

Daí a afirmar que o mental é construído por e para o medo torna-se uma evidência.

O medo é barulho.
O medo é agitação.
O medo é ausência de silêncio.
O medo é impossibilidade de olhar no interior.

Vocês vivem em momentos onde o silêncio tende a afastar-se de vocês, devido à presença do medo.
Vocês estão num mundo dominado pelo barulho, dominado pelo medo, mantido e condicionado pelo medo.

O medo tem horror do vazio e tem horror do silêncio.

O medo conduz aos sentidos.
O medo conduz aos prazeres fugazes que preenchem o vazio.
O medo conduz à avidez.
A avidez reforça o medo e induz ao poder.
O poder é apenas a consequência do medo e do barulho.

O silêncio, quando se instala, vai afastar de vocês o medo, vai afastar de vocês o barulho, vai afastar de vocês a futilidade.

Aí está no que é capital, nesses momentos de sua encarnação que vocês vivem, para não dar importância aos medos, sejam os seus
ou aqueles induzidos pelas situações que vocês vivem.

Os medos induzidos são destinados a mantê-los sob o poder da avidez.
Nada assusta mais o medo e o poder do que o silêncio, porque é no silêncio do Coração que pode nascer a esperança e, sobretudo, a
Luz.

RAM – 21 de outubro de 2008
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Vocês não podem provar o medo e viver a Luz.
A Luz é um estado sem medo.
A Luz é um estado de ser que os restitui à sua divindade.

O culto do silêncio é também uma reversão do olhar do exterior para o interior.

Nesses tempos que vocês vivem, nada tem mais importância do que o silêncio, a Luz e o Amor que dele decorrem.

Vocês foram condicionados, por si mesmos, primeiramente, e pela trama societária em seguida, a fim de manifestarem um conjunto de
comportamentos e de evoluções construído sobre o medo.

Hoje, e nos tempos que vêm o medo será dissolvido e absorvido pela Luz.

A verdadeira Luz pode desestabilizá-los num primeiro tempo, se vocês estão ainda nos medos.
Os medos são construções, edificações, um conjunto de ilusões construído por sua consciência distanciada e separada.

O silêncio vai permitir-lhes, como eu o dizia precedentemente, facilitar seu acesso à Unidade.
O silêncio é, por essência, Unidade.
O silêncio é, por essência, Beleza.
O silêncio é, por essência, nutrição do Coração.

Vocês são engajados numa confrontação entre o Amor e o medo, em vocês como no exterior de vocês.
A solução para essa confrontação encontra-se ao mesmo tempo na ausência de resistência à vinda da Luz, mas também na aceitação
de sua Divindade.

Vocês não podem deixar emergir e brilhar essa Luz sem desembaraçarem-se dos medos e sem aceitarem sua Divindade.

Essa foi a resposta das palavras, na sequência do ensinamento sobre o silêncio.

Gostaria, agora, que vocês captassem dele a essência, no silêncio e na vibração.

Eis o que exprimiram esses instantes de silêncio: ... Efusão de energia...

Vamos continuar, agora, sobre o Amor e o poder.

O poder é a resultante do medo.
Se o medo submerge-os, ou vocês entregam seu poder, ou vocês exercem o poder para conjurar o medo.

O medo é a consequência direta do esquecimento de sua Divindade, no entanto, desejado e realizado por vocês, após o juramento de
suas encarnações.

Nesses momentos em que a Luz vem para vocês, de maneira visível ou invisível, exterior ou interior, vocês terão medo ou vocês se
abandonarão à vontade da Luz?

A vontade da Luz não é poder, é transcendência, imanência e revelação de sua Divindade pela graça do Amor.

Se os medos que vocês abrigam estão suficientemente cristalizados, há risco não negligenciável de se furtar à Luz.
Nesse sentido, eu os engajei a encontrar, em vocês e ao redor de vocês, espaços e praias de silêncio que lhes permitirão conectarem-
se à sua Luz e, portanto, ao que vem.

Eis agora a resposta do silêncio: ... Efusão de energia...

Vamos, se efetivamente quiserem, abrir um espaço de interrogações sobre o que eu disse neste espaço, mas também em outros
momentos, quando de minhas intervenções anteriores.

Questão: qual diferença você faz entre poder e autoridade? Você pode desenvolver essas duas noções?

Existem várias autoridades.
Algumas autoridades são poder, algumas autoridades são estabelecidas segundo um sentido chamado de convenção social,
hierárquica, familiar, afetiva ou outra.
Há também autoridades não justificadas que, obviamente, transformam-se em poder.

A autoridade, em sua forma não desvendada, é um poder legal em relação com a ordem, no sentido espiritual.

Eis a diferença essencial.
Passaremos, para esta resposta, do silêncio.
... Efusão de energia...

Questão: sentir sua energia como relevando de um sentimento unitário seria exato?

Toda vibração que os aproxima da Unidade, que os inclina para a Unidade é a energia da Luz.

Questão: todos os nossos medos podem ser resumidos ao medo da morte?

O medo da morte faz parte do medo o mais íntimo do homem.
O medo, antes de ser o medo de algo, é, antes de tudo, uma projeção do mental que, pela ferramenta da análise intelectual, vai edificar
e construir hipóteses que criam, elas mesmas, o medo.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 



Outra questão?

Questão: isso significaria que se podem curar todos os medos pelo silêncio?

A resposta é, obviamente, sim.
No silêncio, o mental não pode edificar e construir ilusões.
O medo é, portanto, criado pelo mental.
O silêncio é o antídoto do medo.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: não é indo, antes, até o fundo do medo, de suas raízes, que se pode verdadeiramente curá-lo?

Assim como é feito o ser humano, isso é impossível: por trás de um medo esconde-se outro medo.
Compreender um medo, superá-lo, solucioná-lo pela ferramenta mental fornece ao mental estratégias ainda mais eficazes para criar
outros medos.

O medo é ligado, obviamente, ao excesso do mental e, portanto, à insuficiência do Amor.
O Amor é o bálsamo que o silêncio permite encontrar.
Bálsamo que vai permitir dissolver os medos.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: a alma espiritual é impactada pelo medo?

Pode ser.
Nós nos contentaremos com esta resposta.

Questão: pode-se dizer que o silêncio é abertura para o Amor?

O silêncio é uma das chaves que abre seu templo interior para a dimensão do Amor. 

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: o silêncio pode ser assimilado a uma paz ou a uma serenidade interiores?

O silêncio é isso.
O silêncio é a primeira etapa para a Unidade, para a Alegria e para a Divindade.
O silêncio é chave, o silêncio é Unidade.
O silêncio, quando é reforçado, é ausência de medo e, portanto, ausência de poder.
Ele é autoridade natural, é a Luz que se manifesta.

Eu insisto sobre o silêncio, porque muito numerosos medos ser-lhes-ão propostos e servidos pela sociedade.
Inúmeros elementos, interiores como exteriores vão querer seduzi-los, vão querer adquirir sua decisão.

Somente o olhar do silêncio interior, somente o olhar do coração poderá distinguir o que é da Luz e o que não é.
Trata-se de uma disposição da consciência e de uma disposição de espírito que visa fazê-los adquirir a serenidade necessária para a
compreensão direta de um elemento exterior ou interior.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: o silêncio é superior à recitação de mantras?

Não é nem superior, nem inferior, é diferente.
Ele é, entretanto, um caminho muito mais rápido, cujo aprendizado é, por vezes, mais difícil, mas cujos resultados são muito mais
rápidos.

O mental pode esconder-se por trás da repetição de mantras, quaisquer que sejam.
O mental não pode esconder-se por trás do silêncio.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: o silêncio é Presença Divina?

O silêncio total é revelação da Presença Divina, revelação à sua própria Presença, revelação à sua eternidade, revelação à sua
Unidade e revelação ao Amor que vocês são.



Unidade e revelação ao Amor que vocês são.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: como se pode gerar o conflito entre o silêncio e o poder do mental?

Há conflito a partir do momento em que o silêncio é vivido como um combate.
O silêncio não é um combate, é um estado que se propaga e se ganha.
É um estado que se cultiva.

Se conflito há, ele está, necessariamente, ao nível do mental.

O silêncio não pode ser conflito.
O mental quer fazê-lo crer, mas isso é uma ilusão que visa fazer reforçar e nutrir o mental.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: quando você fala de silêncio, parece que isso pode também ser compreendido como um adormecimento, uma estagnação,
uma fuga. O silêncio pode ser isso?

É o mental que afirma isso.
O mental tem medo apenas de duas coisas: do Amor e do silêncio.

O Amor, porque significa a parada de morte dele, e o silêncio, porque é o único elemento capaz de reduzi-lo sem passar pela
oposição, pela força, sem passar pelo controle.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: existiriam formas de pensamento que permitiriam sublimar o mental e que aproximariam, de certa maneira, do silêncio?

O problema essencial é que há extremamente muito tempo o mental apreendeu-se de seu pensamento.
Assim, ele é muito hábil para induzir pensamentos que não vêm do mundo do Espírito, mas, efetivamente, do mental.

O mental é capaz de inspirar pensamentos.
Os pensamentos que não vêm do mental, mas do mundo do Espírito, refletem apenas uma única coisa: o Amor e sua tradução.

Assim, o silêncio não é o pensamento.
O silêncio é dinâmico e não estagnação.
Ele é dinâmico porque induz, por sua própria existência em seu interior, o nascimento da Luz.

Não haverá resposta pelo silêncio e pela Luz para esta questão.

Questão: como se manifesta o silêncio no estado específico dos sonhos?

O silêncio pode traduzir-se nos sonhos, efetivamente.
Ele tomará, geralmente, a noção de sonho de vôo, de sonho de ascensão e de sonho de Luz que pode ir, mesmo, até o sentimento de
experiência de vivência fora do corpo.
Esses sonhos, essas sensações são as manifestações tangíveis da instalação de um silêncio durante suas noites.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: pareceria que à noite, essa forma de silêncio seja interrompida a partir de quatro horas da manhã?

Trata-se, nesse nível, de um ritmo biológico.
Vocês têm um relógio interior.
Esse relógio obriga-os, simbolicamente, a recriar-se a cada noite.

O horário é variável e varia a cada noite, geralmente, no meio da noite, em função de cada caminho.

Entretanto, a parada do silêncio (ou a instalação do silêncio para algumas outras pessoas) marca o momento preciso de sua recriação,
ocorrendo, portanto, a cada noite.

Sem resposta da Luz, sem resposta do silêncio.

Questão: há uma explicação para esse horário?

É especifico para cada um.
Existe um relógio biológico global, existe um relógio biológico individual.
Da interação desses dois relógios decorre uma hora precisa.



Questão: o silêncio é um reencontro?

Certamente.
Vocês reencontram-se a si mesmos quando o silêncio é estabelecido e instalado.
Sua chave abriu a porta de seu santuário.
O Amor, a Divindade, a Unidade revelam-se então.
Trata-se, efetivamente, de reencontros com o que vocês são.

Essa será a única resposta.

Questão: isso pode corresponder ao que se chama o sorriso de Buda?

Sim.

Questão: face aos movimentos coletivos de «controle» sobre o Amor e a Luz, a resposta pode também passar pelo silêncio?

Existem, certamente, planos: planos para a Sombra, planos para a Luz.
Estes se desenrolam, ambos, de maneira conjunta, sob seus olhos.
Há uma competição entre a Luz e a sombra.

A Luz os quer seres de Amor e seres Livres.
A Sombra os quer seres de medos e dominados.

A Liberdade e o Amor não se conquistam pela luta exterior.
O Amor e a Luz não se combatem com a Sombra.
O Amor instala-se e irradia, satisfazendo-se com o que ele é.

Ninguém tem necessidade de querer lutar com o Amor contra a Sombra.
Basta-lhes ser o Amor para que a Sombra seja vencida.

Mas não se enganem, a partir do momento em que vocês aceitam o combate contra a Sombra, vocês já não estão mais no Amor, mas
num desvio da Luz e do Amor.

Aí está para o que quer levá-los a Sombra e o medo: afastá-los do único lugar onde se encontra a certeza da vitória.
Esse lugar é, obviamente, o Coração, fortaleza inexpugnável, devido à sua qualidade, devido à sua Divindade.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, bem amada humanidade em encarnação, eu lhes transmito agora a Paz e a Alegria.

__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja divulgá-lo, reproduza a
integralidade do texto e cite sua fonte:www.autresdimensions.com.
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~ Silêncio da Consciência, Estase e Reversão ~

Eu sou RAM.

Eu lhes transmito a minha Paz.
Recebam a minha Bênção.

Eu tive a oportunidade de exprimir-me várias vezes sobre o mental, sobre o silêncio, sobre a evolução.
Eu insisti longamente, em muitas ocasiões, sobre o papel do ‘silêncio’ na eclosão de uma nova dinâmica e de

um novo estado de consciência.
A consciência é vibração.

A consciência pode apresentar dois movimentos: contração ou expansão.
Entre os dois situa-se a estabilidade.

Do mesmo modo, ela pode involuir ou evoluir.
A consciência é vibração.

A consciência, quando se expande, dilata-se, gera um processo de ‘vibração’.
Esse processo de vibração é percebido geralmente no corpo, em algumas zonas ou na sua totalidade.

A consciência não é linearidade.
A consciência pode ser assimilada a certo número de estratos, desconhecidos uns dos outros, geralmente.

Assim, todos vocês estão aqui presentes, encarnados em um corpo de carne.
Nesse corpo de carne existem a alma e o Espírito.

A vida do corpo de carne torna-se possível por uma ‘contração da consciência’.
Toda encarnação em sua dimensão é uma contração da consciência.

Vocês estão aqui para aumentar a vibração da sua consciência.
A vibração da consciência é, ela mesma, mantida e veiculada pela Luz.

Qual Luz?
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Não a Luz visível, mas a Luz da alma e a Luz do Espírito.
Quando o estrato encarnado do seu corpo (que se manifesta habitualmente como personalidade dividida,

separada, fragmentada) vai expandir além dos limites do estrato, a vibração vai aceder a outro estado, chamado
de «expansão de consciência».

***

De expansão em expansão vocês experimentam um mecanismo de evolução que vai, gradualmente, fazê-los
tomar consciência do que vocês são, do seu lugar, do seu papel e da sua evolução.

Vocês são partículas da eternidade, vocês são partículas da Luz, como tal, vocês são eternidade e vocês
são Luz.

Somente o jogo da contração da consciência os faz perder de vista a consciência do que vocês são.
As ferramentas diversas e variadas à sua disposição, que essas ferramentas estejam no campo do que é

denominado ‘criação’ (musical, artística), que essas ferramentas situem-se no ‘mundo da natureza’ (as árvores,
os minerais) podem ser apoios privilegiados, chaves que podem permitir-lhes cruzar os limiares e aceder a

uma consciência mais ampliada, maior.
A consciência é vibração.

A consciência do ser humano na encarnação, que busca o porquê, expande-se e vibra.
A quantidade de Luz presente nesse corpo que vocês habitam pode então crescer.

Seria, contudo, falso crer que essa expansão é linear.
Como seria igualmente falso crer que essa expansão é permanente.

Existe, na dinâmica da consciência, um momento em que, aí também, o ‘silêncio’ deve ser feito.
O silêncio dos sentidos, a retirada da manifestação que ocorre quando do fim da vida de um ser humano na

encarnação, passa por uma etapa transitória de parada ou subtração da consciência no mundo exterior.
Do mesmo modo, a passagem de um estado de consciência para outro estado de consciência muito maior e

estabilizado.
Não se trata, aí, de uma experiência, mas de uma ‘transformação’.

No momento em que se vive a transformação, há como um processo de silêncio da consciência, quer dizer
que, na busca do caminho espiritual (a busca da sua própria Divindade, que é o caminho espiritual) vocês vão,
graças a ferramentas interiores como exteriores, como, por exemplo, a meditação, aumentar a quantidade de

Luz presente no corpo.
Os cristais são ferramentas que permitem isso também, como ferramentas exteriores.

Todas as meditações, em todas as tradições, induzem um suplemento de alma, um suplemento de Luz e um
suplemento de vibração, mas isso é do domínio da ‘experiência’, do mesmo modo que vocês podem

experimentar alguns trabalhos com os cristais.
Entretanto, a passagem definitiva de um estrato a outro estrato necessita de um processo extremamente

preciso, que corresponde ao que se chama ‘reversão’.

***

A característica desse momento chamado de ‘reversão’ é que, naquele momento específico, a consciência é
obrigada a manifestar-se através do silêncio.

Há parada brutal da expansão.
Isso é denominado, no fim da vida encarnada, a morte.

A passagem do mundo encarnado, manifestada no mundo do Espírito, acompanha-se de uma interrupção
específica da consciência.

Hoje, os caminhos evolutivos para os buscadores de Luz são profundamente diferentes,porque vocês estão
em um final de ciclo.

Todo final, todo início, se preferirem, acompanha-se de uma reversão e de uma parada da vibração da
consciência.

Eu sei que vocês experimentaram (muitos, para alguns de vocês) os cristais, a fim de desenvolver a sua
consciência, a fim de trabalhar (sempre no estrato limitado em que vocês estão) com os processos de

evolução de novos corpos, de novos chakras e de novas funções.
Mas isso se vive no interior do mesmo estrato de consciência, mesmo se, nesse mesmo estrato de

consciência, vocês tenham a impressão de ser profundamente diferentes daqueles que não fazem o mesmo
caminho.

Entretanto, vocês evoluem, absolutamente todos, no mesmo estrato de consciência.
Mas esse processo evolutivo no interior de um estrato de consciência chega a um dado momento em que a

expansão deve ser parada.
Esse processo poderia ser chamado de ‘estase’.

A estase não é a parada da Luz.



A estase é o momento preciso em que tudo o que foi desenvolvido e experimentado no seu estrato de
consciência, em relação às suas novas potencialidades de Luz, deve cessar a fim de deixar o lugar livre para

um novo estrato que vocês chamariam de «dimensão quinta».
Em resumo, a passagem de um modo de funcionamento para outro modo de funcionamento necessita de uma

passagem específica, que corresponde, de algum modo, a uma morte.
Vocês não podem aceder a isso, ao outro estrato, sem passar por esse instante de ‘estase’.

Então, eu deixaria a escolha a pessoas muito mais qualificadas do que eu para engajá-los nesse caminho,
através da sua ferramenta que é o cristal.

O que eu quero que vocês retenham é que o trabalho na consciência pode ser feito no interior de um estrato,
mas conduzirá sempre, na finalidade, a fazê-los bascular, pelo processo de estase, em um outro estrato. 

A passagem específica desse mundo das suas encarnações, nesse instante preciso, é uma etapa privilegiada,
uma vez que ela corresponde ao silêncio da consciência e à estase.

Isso necessita, independentemente das ferramentas que possam ajudá-los, de umalinhamento e de
uma centralização total do seu ser no que ele é realmente.

O que vocês são realmente não é o que se deixa ver.

***

O que vocês são realmente não é a experiência que vocês vivem.
O que vocês são realmente deve primeiramente ser aceito e, posteriormente, integrado.

Vocês são a Luz.
O resto são apenas projeções da ausência de Luz.

O grande desafio que vocês têm a superar é compreender a sua consciência como sendo linear, mesmo no
seu desenvolvimento.

Vocês devem integrar, admitir e viver o fato de que ‘a consciência não é linear’.
Ela é linear no seu estrato de evolução. 

Mesmo quando ela se expande, ela não tem a possibilidade de cruzar o limiar que separa os estratos.
Para isso, ela deve morrer para ela mesma.

Há um momento preciso, na mecânica da consciência, que deve acompanhar-se, aí também, dessa noção de
‘silêncio’.

Eu disse desde muito pouco tempo que o silêncio era a plenitude, que o barulho era o vazio e que o barulho
era a avidez e que o barulho era a violência e a multiplicidade.

É o mesmo para a sua consciência.
A Luz que vocês têm, ou o que vocês vão integrar no seu corpo de experiências, deve induzir uma vibração no

nível do conjunto do que faz o seu corpo e a sua encarnação.
Esse processo segue um ritmo diferente para cada alma humana encarnada.

Qualquer que seja o desenvolvimento e o ritmo seguidos por essa consciência que se expande, é um
momento localizável entre todos, simbolicamente: aquele em que vocês se abandonam totalmente à Luz e à

sua fé na Luz, que é um guia, e que se torna o motor e a manifestação da sua vida encarnada.
Eu disse também, e repito que, depois dessa estase, vocês devem religar-se, a fim de permitirem-se superar a

sua personalidade e a sua individualidade, bem além do processo do despertar, ao que é chamado de
‘linhagens’.

As linhagens são múltiplas, mas toda alma humana em encarnação está religada, está em filiação, com várias
linhagens.

Quando vocês se encarnam nesse mundo de experiências vocês esquecem, voluntariamente, de tudo isso.
O primeiro encontro com a Luz, chamado de ‘Iluminação’, vai conduzir ao processo do despertar e à

constituição de certo número de potencialidades no interior desse corpo humano na encarnação, mas sempre
no mesmo estrato de consciência.

A um dado momento da sua experiência de vida, no curso de um evento por vezes benigno, de um evento por
vezes marcante, vocês vão se encontrar confrontados com essa noção de estase, de parada, de reversão da

consciência que vai então penetrar, ao mesmo tempo mantendo a encarnação, outro estrato.
Isso corresponde ao início da mestria.

A mestria é realizada quando, nos outros estratos de consciência, vocês integram na sua personalidade em
encarnação a totalidade das linhagens luminosas das quais vocês são procedentes.

***

Então, compreendam efetivamente que, quaisquer que sejam as ferramentas (os cristais, a meditação), toda
ferramenta, qualquer que seja, vai favorecer, em vocês que buscam a Luz, um trabalho de expansão, mas em

meio ao seu estrato de consciência, dando-lhes, por vezes, acesso por amostras, por intervalos, a informações



vindas dos outros estratos,mas vocês não estão ainda estabelecidos nos outros estratos.
Estabelecer-se em outros estratos, elevar de maneira definitiva a sua consciência, necessita da passagem

pela estase e pela fusão com as linhagens das quais vocês são originários.
Esse processo pode ser chamado de ‘pequena morte’, de porta estreita, não importa.

É um momento único.
Ele é notado depois de um período de expansão em meio ao estrato de consciência no qual vocês vivem.

A um dado momento, essa expansão cessa brutalmente, sem, contudo, que haja contração.
É por essa razão que isso foi denominado «estase» ou «reversão».

É um processo dinâmico, localizável com extrema facilidade, porque vocês passam de um nível de experiência
para outro nível de experiência, onde a consciência vai se estabilizar com possibilidades inerentes desse novo
estado que é, em particular, não mais estar separado do conjunto dos seus estratos, não mais estar separado,

tampouco, da possibilidade de contato com os outros estratos superiores ilustrados pela instalação das
linhagens em vocês.

Essa instalação não pode ser assimilada a um processo de canalização, mas, efetivamente, a um processo de
‘fusão’.

Então, eu penso que é possível favorecer a aproximação desse momento, obviamente, através, agora, da
própria expansão do seu estrato.

Obviamente, pela ativação dos seus chakras.
Obviamente, por um pré-requisito, que é a constituição do seu corpo de Luz ou corpo imortal.

Quando tudo isso é realizado (pode-se fazê-lo durante várias vidas, mas eu tenho tendência a dizer que,
nesses tempos que vocês vivem, isso ocorre com extrema rapidez), será tempo, a um determinado momento

dessa experiência, de viver essa estase.

***

Outro fenômeno que se acrescenta a esse esquema evolutivo: até aí, eu falei de esquema evolutivo pessoal,
mas o mundo que os suporta (este planeta, o seu sol, os outros planetas que os acompanham nessa ronda)

participam também de um processo evolutivo individuale coletivo.
Vocês entraram, hoje, no momento em que, coletivamente, a estase é possível, tanto individualmente como

coletivamente.
Qual é o efeito desse processo de estase coletivo para os seres que não empreenderam o trabalho de

evolução de consciência no próprio estrato de manifestação?
Esse processo, se não for sustentado por uma expansão prévia (ou por um trabalho espiritual), vai resultar em

uma destruição pura e simples da forma humana que vocês habitam.
Ao passo que se esse trabalho em meio ao estrato tiver sido efetuado, vocês poderão conduzir, literalmente,

esse corpo ao novo estrato.
Isso foi chamado, em sua linguagem moderna, de processo de ascensão.

Esse processo coletivo, agora, envolve um número extremamente limitado de almas em encarnação.
Não há que julgar ou que calcular esse número.

É preciso, simplesmente, estar consciente de que esse processo se refere apenas a muito poucas pessoas.
Para aqueles que me conhecem aqui, eu expresso muito frequentemente os meus discursos pelas palavras,

obviamente, isso é um primeiro nível.
Eu as expresso, depois, pelo silêncio e, conforme o caso, pela Luz e pela vibração.

Então, antes de responder a vocês, pelo silêncio, e de lhes dar o ensinamento do silêncio, eu tenho a
esclarecer também que esse trabalho espiritual não é uma ascese.

Ele não é algo que requer uma revolução total.
Ele requer, simplesmente, estar 'confiante'.

Confiante na Luz e no seu papel na evolução de vocês.
A segunda palavra é ‘desprendimento e abandono’.

A Luz não pode ser encontrada sem desprendimento e sem abandono.
Isso significa transferir a própria vontade, limitada necessariamente, devido à sua manifestação, nesse estrato,
para outro nível que apenas quer o seu bem, mas vocês não podem encontrá-lo antes de se abandonar a ele.
Vocês não podem viver a estase individual ou coletivamente, quando isso acontecer, sem passar previamente

por esse abandono ou por esse desprendimento.
Eles estão presentes em cada vida humana, em todas as tradições e em todos os mundos, eu diria.

A reversão e a estase não podem acontecer sem isso.
Isso quer dizer também que vocês devem morrer ao seu estrato de vida, para aceder a esse outro estrato.

Então, eu não tenho qualquer ideia de como os seres que têm autoridade guiarão vocês através disso.
Lembrem-se de que eu estou aí para colocar em palavras, em metáforas, na vibração, no silêncio e

na Luz, isso.



Antes de responder nesta apresentação pelo silêncio, eu lhes proponho, se vocês tiverem questões em
relação a isso, tentar ali trazer uma resposta pelas palavras.

***

Questão: o que você chama de estratos corresponde ao que nós chamamos de dimensões?

Isso é passível de sobreposição, perfeitamente.

***

Questão: o que você chama de linhagens?

A linhagem corresponde à sua herança espiritual ligada à sua Fonte e à sua origem.
A linhagem, as linhagens são a manifestação do primeiro momento da exteriorização da Divindade, ela mesma

ilustrada pelos Quatro Viventes ou pelas quatro linhagens originais, ligadas aos quatro elementos.
Cada ser (eu não falo, aí, da forma manifestada), cada Unidade de Luz, cada alma, cada Espírito, quando da
sua própria criação é, primeiro, separado de si mesmo, do mesmo modo que a Luz original é separada dela

mesma.
Vocês, portanto, criaram-se separados de si mesmos em duas partes.

Essa separação em duas partes não é, propriamente dito, a linhagem, mas é o que é chamado de ‘centelha
divina’.

Quando vocês criam a sua centelha divina, e se separam da Fonte, vocês são levados a fazer como a Luz
original, ou seja, separar-se de si mesmo.

Como vocês se exteriorizam nessa separação?
Criando uma outra chama, em tudo idêntica à sua, que alguns textos, hoje, chamam de chama gêmea.

Há, em algum lugar nesse universo ou em outros mundos, encarnados ao mesmo tempo que vocês ou não
encarnados, outra parte de vocês, que vocês passam suas vidas buscando.

Isso é chamado de ‘chama gêmea’.
Primeira etapa.

Essa divisão é possível pela contração da consciência, que desce nos mundos da materialidade e da
manifestação nesta dimensão.

Há, portanto, em vocês, um sentimento de incompletude que os faz buscar, durante toda a sua vida e todas as
suas encarnações, o seu ‘complemento’.

Isso nada tem a ver com o que vocês chamam de grupos de almas, almas irmãs ou famílias de almas.
Isso é bem anterior àquela noção.

*

Hoje, durante esses tempos que vocês vivem, que os aproximam da estase, há a possibilidade, para alguns de
vocês, de reencontrar o que é chamado de chama gêmea, mas isso não tem o sentido de querer ‘criar’ alguma

coisa com o que vocês chamam de chama gêmea.
É uma reconexão à sua Fonte e nada mais.

Agora, os destinos das chamas gêmeas podem ser mais ou menos ligados ou mais ou menos estendidos,
isso não tem importância alguma.

O importante é voltar a manifestar em vocês o sentimento de completitude que faz com que vocês nunca
mais possam depender de outro ser humano, seja qualquer for.

Vocês não estarão mais na busca de complementaridade, porque vocês irão se tornar, naquele momento,
‘seres completos’.

Essa é a primeira etapa.
Entretanto, a partir do momento em que vocês são exteriorizados, vocês mesmos, na sua chama gêmea (como

o Pai o fez no momento da primeira criação), há um suporte obrigatório que subtende o Céu, em todos os
sentidos do termo.

Ele mantém as galáxias, ele mantém este mundo, ilustrado através dos quatro pilares da criação, que foram
chamados de ‘quatro elementos’, que são a base de toda a vida e de todos os estratos de consciência, desde

a sua dimensão até as dimensões mais próximas da Divindade ou da Luz.
As linhagens são a revelação, em vocês, da sua filiação em relação a esses quatro elementos.
Cada um desses elementos foi veiculado de maneira privilegiada pelos seres, humanos ou não.
Isso pode, por vezes, tratar-se de um planeta, ele mesmo desempenhando o papel de filiação.

O controle vai, portanto, corresponder à revelação desses quatro pilares, a fim de fazer de vocês um ser



estabelecido na sua Divindade.
Esse processo de reconexão à sua linhagem, à sua filiação, é algo que foi expresso, em diversas correntes

tradicionais, como uma ‘fusão’.
Assim (para falar de um mundo que não é o meu mundo de origem, mas que é muito simples para

compreender por si mesmo), se vocês tomarem o exemplo daquele a quem chamaram de Cristo, há seres que
seguem o caminho de Cristo e que imitam a vida dele, que buscam fazer o bem e se doar eles mesmos,

no momento em que eles forem viver a estase a título individual, eles vão fusionar com Cristo.

Assim, eles poderão fusionar as características e os atributos de Cristo como, por exemplo, os estigmas ou
os poderes espirituais mais elevados.

Isso existe, do mesmo modo, na fusão das linhagens espirituais, no momento em que vocês entram em estase
a título individual e onde vocês chegam na sua Unidade Divina.

***

Questão: qual diferença você faz entre a alma e o Espírito?

Uma diferença de estrato.
Quando é dito que vocês estão encarnados na totalidade, efetivamente, a sua alma e o seu Espírito permitem a
esse corpo ser animado, mas, entretanto, existem parcelas de vocês (a alma, o Espírito, essencialmente) que
estão situadas em outros estratos que evoluem por conta própria, um pouco como uma mão que iria dirigir os

fios de uma marionete e que iria dirigir os movimentos dessa marionete.
Esse é o papel da alma: segurar os fios e proceder a trama da sua vida, quer vocês tenham consciência disso

ou não.
O Espírito é outro estrato, que não conhece a polarização, a manifestação.

O Espírito é a lembrança da sua Divindade, é a centelha que está em vocês.
Este Espírito, quando ele se revela, contribui para a fusão das suas linhagens.

***

Questão: o que advirá dos seres que não viverão a estase?

A palavra mais exata seria aquela chamada de ‘reciclagem’, a retomada de um novo ciclo.
Vocês sabem, pertinentemente, que a vida evolui segundo ciclos que recomeçam sempre pelos mesmos

pontos, em momentos precisos.
É um dom mesmo do Pai.

Então, aqueles que não puderem passar pela estase serão reciclados, do mesmo modo que vocês são
reciclados a cada vez que morrem nesse corpo.

***

Questão: o quinto elemento corresponde ao Espírito?

Não.
O quinto elemento revela o Espírito, mas não é o Espírito.

O Espírito está muito além disso.
O quinto elemento, vocês todos o conhecem, é chamado de ‘Éter’.

Não se trata, propriamente falando, de um elemento, mas de um ‘movimento’, uma vez que os quatro
elementos bastam-se a si mesmos.

Trata-se dos Quatro Viventes.
Não há cinco viventes, há quatro deles.

Por outro lado, aquele que assegura a coesão e a reunificação desses quatro elementos é denominado quinto
elemento.

***

Questão: o Espírito corresponde ao Divino na sua totalidade?

Não.



Vocês não podem limitar o Pai ao Espírito ou limitar o Pai ao corpo.

***

Questão: a fusão das linhagens requer um trabalho com um mestre ou está simplesmente ligada ao
processo de reversão?

Vocês podem seguir um mestre durante toda sua vida sem, contudo, viver a fusão com esse mestre ou outro
mestre.

A fusão chega para vocês no momento em que vocês entram na estase.
Não há o que se preocupar de buscar isso, isso é.

Eu lhes dou simplesmente os elementos de maneira que, quando isso chegar a vocês, se isso chegar a vocês,
isso lhes pareça evidente.

Vocês não poderão obter uma fusão simplesmente seguindo um ser vivo ou um ser morto.
Então, para alguns seres como Cristo, e como outros, vocês podem imitar, fundir-se com essa testemunha da

Luz, mas, geralmente, é quando vocês exploraram e expandiram o máximo do seu estrato, quando vocês
construíram o que eu chamei de corpo de Luz, que a fusão pode vir a vocês.

***

Questão: como sabemos em qual nível de expansão nos encontramos?

A questão requer uma dupla resposta.
A primeira: enquanto vocês se colocarem a questão do nível em que vocês estão, significa que vocês ali não

estão.
Isso quer dizer que o seu Espírito vacila em meio ao seu estrato.

Lembrem-se de que o processo de fusão, de estase preliminar e de reversão, acompanha-se de um 'silêncio'
da consciência.

Esse momento é observável entre todos.
É o momento específico em que, independentemente da construção do seu corpo de Luz, independentemente
de todos os seus carismas (dos seus poderes, se preferirem), chega um momento em que, no nível do peito,

do que vocês chamam de chakra do coração, vem colocar-se a ‘vibração’, não mais habitual de um chakra, mas
a vibração do que eu chamaria de «Eu Sou».

Vocês se tornam presentes a si mesmos, inteiramente.
O resto do mundo torna-se, naquele momento, transparente.

O seu olhar é penetrante, a sua consciência torna-se onisciente.
Quando vocês estão naquele nível, não há mais qualquer questão sobre o nível em que vocês estão.

Enquanto vocês se colocarem a questão, isso prova, simplesmente, que vocês estão simplesmente no interior
do seu estrato.

No interior do seu estrato existem, naturalmente, marcadores específicos da sua graduação de consciência.
Esta é a primeira resposta.

A segunda resposta que a sua questão requer é, agora, esta: vocês irão saber que chegaram naquele
momento, obviamente, quando sentirem o que acontece no nível do peito, que não é unicamente uma rotação

do chakra dito do coração, mas que é a instalação da presença do Eu Sou.
As palavras são bem frágeis para traduzir esse estado.

Mas, a partir do momento em que vocês tocam o Eu Sou, o que vai acontecer?
Vocês se tornam ‘fora do comum’.

Estando fora do comum, vão jogar-lhes pedras, mas também flores, porque vocês se tornam tão fora do seu
estrato que vocês escapam aos condicionamentos nos quais se colocaram, mas também nos quais se

colocaram todos os outros que vocês conhecem.
Há um antes e há um depois.

A alma em encarnação, o Espírito em encarnação que vive esse momento é capaz, ele mesmo, de definir, no
mais exato, o instante em que isso ocorre, porque há um estado de consciência ‘antes’ e há um estado de

consciência ‘depois’.
Nada mais é como antes.
Tudo será como depois.

Aí está o que pode ser dito com palavras.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, eu vou agora, se efetivamente quiserem, em relação a tudo o que acabamos de dizer com palavras,
permitir-me dizer isso no silêncio.

Então, acolham no seu coração aquilo a que isso corresponde.

... Efusão de energia ...

Se efetivamente quiserem, agora, acolher e receber as minhas saudações de Luz.
Quanto a mim, eu lhes peço urgentemente que mantenham perto de vocês, diante de vocês, este conceito
importante sobre o silêncio da consciência, a estase, a reversão, sabendo que isso é uma possibilidade a
título individual, e, em breve, a título coletivo, esperando que vocês sejam numerosos a alcançar e a superar

esse momento.
Sejam abençoados e eu lhes digo até breve.

************
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~ AMOR: Abandono Supremo ~

Eu sou RAM.

Recebam a paz.
Recebam o silêncio.

Eu volto hoje com vocês, ao redor de vocês, e em vocês, a fim de penetrar mais profundamente o sentido e
o mistério do que vocês são e do que vocês fazem nesta dimensão, nesse estado específico de manifestação

de sua Luz, nesta experiência de encarnação e de separação.

A porta de saída da fragmentação, a porta de saída do sofrimento, que é o companheiro da encarnação, a
chave mesmo dessa superação, está localizada num espaço preciso de seu ser, denominado ‘centro’.

Nesse centro, reina o silêncio.

Aí está porque, a cada uma de minhas intervenções, eu insisti no silêncio, porque o silêncio exterior faz
ressonância com o silêncio interior.

A vacuidade dos sentidos introduz e permite a manifestação da Essência.

Nesse espaço denominado centro encontra-se o bálsamo e a revelação de todas as discórdias, de todos os
sofrimentos individuais e coletivos.

A verdade, a solução, encontram-se nesse espaço.

Esse espaço está fora do tempo, ele não se importa com seus jogos e com suas construções, ele não se
importa com seus papeis, com seu sexo, com sua idade.

Ali está alojada a felicidade, a Fonte da eternidade, sua eternidade.

***

Aquilo que se pode descrever não é isso.
Aquilo que eu posso exprimir não é isso.
Aquilo que eu posso irradiar não é isso.

RAM – 25 de outubro de 2008
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Aquilo está para além das palavras, para além das definições, para além da vibração, também para além do
silêncio.

Aquilo passa de vibração, passa de imagens, passa de emoções, está além da manifestação, mas tudo está
em vocês, isso também.

Viver isso é aceitar morrer para o pequeno eu, para as ilusões, para o medo.

Isso engloba a Luz, mas está para além da Luz.

O termo, que não é isso, mas que mais se aproxima, seria a palavra ‘vacuidade’.

A vacuidade é quase isso.

Essa vacuidade não é completamente a vacuidade, uma vez que ela engloba também a plenitude.

Engloba a consciência, mas está para além da consciência.

A dissolução participa disso.

Isso está para além do objetivo, uma vez que inscrito no atemporal, inscrito no infinito ao mesmo tempo como
no indefinido.

Está para além do finito, para além da forma e, no entanto, inscrito na forma.

É também um estado para além da finalidade.

Esse é o mistério.

Isso é chamado de Shanti Nilaya, mas está para além de Shanti Nilaya.

Shanti Nilaya é a morada de paz suprema.

A morada de paz suprema é uma aproximação disso.

A ambiguidade vem do fato de que isso está para além das palavras, para além do possível da manifestação.

Isso necessita despojar-se de seus hábitos da materialidade, de seus hábitos emocionais, de seus
hábitos mentais e mesmo de seus hábitos causais.

Isso é felicidade, mas a felicidade está efetivamente aquém disso.

Vocês compreenderam, isso está para além das definições.

Está para além da compreensão.

Está para além do ser e, no entanto, inscrito no ser.

Isso está para além da Luz e, no entanto, a Luz é disso uma manifestação.

Eis agora isso no silêncio.

... Efusão de energia ...

***

Querer aceder a isso os afasta disso.

Qualquer desejo afasta-os disso.



Isso está para além do humano, mas inscrito no humano.

Aproximar-se disso, vislumbrar isso em Espírito, confere a invulnerabilidade porque, aproximando-se disso,
tudo se resolve.

Aproximando-se disso permite, ao conjunto da criação, crescer na eternidade.

Dirigindo-se para isso sua vida humana tornar-se-á límpida, lúcida, clara.

Bastaria que uma centena de seres chegasse a isso para que o conjunto dos mundos criados e não criados
mudasse de percurso.

Nós temos necessidade, todos (quando eu digo todos, trata-se de todas as formas de vida, em todas as
dimensões), que um máximo de seres aproxime-se disso, ou mesmo viva isso.

Como eu o dizia, isso está para além da vibração, para além mesmo do silêncio.

Isso engloba, obviamente, o Amor e a Unidade.

Preparar-se para isso sem o querer consiste, simples e unicamente, em penetrar, primeiramente no silêncio,
penetrar, em seguida, na vibração, até o momento em que esta desaparece, ela também, deixando lugar para

o que é quase isso, ou seja, a ‘vacuidade’.

Na vacuidade, tudo o que vocês emanaram na manifestação, tudo o que criam o que vocês são, não tem mais
lugar de ser.

Aproximar-se disso é o abandono supremo.

Isso necessita ao mesmo tempo humildade e coragem, a mais forte.

Eis isso no silêncio.

... Efusão de energia ...

***

Isso é seu dom.
Isso é seu dever.
Isso cria o Amor.

Eis, portanto, o Amor.

... Efusão de energia ...

***

Imergir-se nisso implica na dissolução de sua forma.

Entretanto, nós temos necessidade que vocês vivam isso em equilíbrio entre a forma e a não forma.

... Efusão de energia ...

***

Permaneçamos todos juntos alguns instantes nisso, que é quase isso.

... Efusão de energia ...



***

Manter esse estado necessita silêncio, calma, olhar interior e natureza nativa.

Recebam todos, as minhas homenagens por terem aceitado isso.

Vocês são abençoados.

Vocês são seres admiráveis, mesmo se não o saibam.

Vão em paz.
Recebam a graça.
Recebam a paz.

Eu os amo e digo-lhes até breve.
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~ ESTADO UNITÁRIO ~

 Inclui 'Exercício de Revisão ou de Exame de Consciência'

Eu sou RAM.
Eu venho falar primeiro.

Recebam a paz.
Recebam a Unidade.

Assim, eu espero que vocês tenham apreendido a importância do silêncio, a importância da atitude interior
prévia à vivência da Unidade.

Viver ou aproximar-se da Unidade é algo de profundamente transformador, que afeta a totalidade de seus
modos de vida, a totalidade de seus modos de percepção, a totalidade de seus modos de respostas ao

ambiente.

Vamos continuar, se efetivamente quiserem, a nos aproximarmos ainda mais desse estado de ser que eu
qualificaria de completo, de inteiro e de transparente.

Tendo feito essa experiência, vocês devem doravante manifestar um grau de lucidez muito mais importante do
que antes de viver isso.

Eu gostaria de propor-lhes e prescrever-lhes certo número de regras.
Essas regras são ajustes de seus comportamentos, de suas atitudes e de seus modos de funcionamento.

Tocar isso com o dedo ou com a alma implica uma noção de responsabilidade em relação a isso.
Tendo vivido isso, vocês estão aptos, doravante, para compreender e para discernir o que não decorre disso.

Tudo o que os afasta disso é contrário ao seu bem.

Em primeiro lugar, quando vocês se afastam disso, o que acontece?
Seu humor muda, seus pensamentos entrechocam-se, sua lucidez escurece, criando um sentimento de falta,

criando emoções contrárias a isso.

Aproximar-se da Unidade e dela afastar-se, ainda que apenas por um instante, é voltar a mergulhar na divisão,
na separação e no sofrimento.

Vocês devem aprender, e domar, a fim de superar os pensamentos, os humores, as emoções que procuram
afastá-los do que vocês são.

O que vocês são não é um humor, o que vocês são não é uma emoção.

Vocês devem distanciar-se do que emerge de sua consciência que poderia afastá-los da Unidade.
Em primeiro lugar, dos pensamentos que os atravessam.

Vocês têm a impressão de que eles vêm de vocês.
Eles vêm de uma parte de vocês que não é Unidade, mas divisão.

Aquilo que vocês viveram, aproximando-se da Unidade, não pode misturar-se com o julgamento.
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A transparência e a lucidez vão de par com a Unidade.

As armadilhas que fazem obstáculo a essa transparência e a essa Unidade não vêm do exterior, mas do
interior, não de sua interioridade, mas, entretanto, de camadas que lhes pertencem.

***

A Unidade vivida, aproximada, pressentida, impõe praticar exercícios regulares diários.
Não se trata, no entanto, de uma ascese, mas de uma colocação na Luz, quando desses exercícios, do que faz

obstáculo ao retorno disso.
É um momento privilegiado, momento em que as energias e a consciência reúnem-se para preceder o que

vocês chamam sono.

O sono é esquecimento, para o comum.
O sono é Unidade, para o neófito.

Entretanto, nesse momento precedente ao sono encontra-se um espaço específico de colocação na
transparência.

A colocação na transparência necessita extirpar de vocês os elementos e as manifestações de seu dia,
contrários ao estado de Unidade.

Isso pode ser tanto uma disputa, como um ato que não vai no sentido da Divindade, como maus pensamentos.
Eu entendo por mau pensamento todo pensamento que não é voltado para a Unidade.

Trata-se, portanto, de pensamentos de divisão de vocês para com seus irmãos.

Os julgamentos precipitados, o julgamento rápido que vocês levam em oposição a situações, os julgamentos
que vão mesmo propor-lhes dissociar e separar o bom grão do joio são também pensamentos que os afastam

da Unidade.
Isso não é pensamento.

Vocês devem tomar por hábito expulsar de vocês o que foi vivido nas vicissitudes da vida que vocês vivem,
que é uma vida separada, dividida, mantida pelo mental coletivo humano, pelos jogos do poder, os jogos do

dinheiro e os jogos de relações entre os seres.

Esse momento privilegiado em que se praticará esse exercício é salutar para vocês.
Não é um momento longo, eu diria, que, em tempo humano, um quarto de hora é suficiente.

Chamem esse exercício como quiserem: exame de consciência, passagem em revista do que se escoou,
entretanto, vocês têm à sua disposição um meio único de passar do sono do tolo ao sono do neófito.

A fase que vocês chamam sono é o momento privilegiado onde se constrói sua Unidade, a partir do instante
em que esse momento não é poluído pelas atividades do dia.

Nesse sentido, o exercício que lhes proponho é destinado a permitir a esse estado de transparência
estabelecer-se em vocês, sem esforços, porque, à noite, no momento em que sua consciência comum volta o

olhar para o interior, nenhuma manifestação exterior (exceto as que vocês levam consigo no momento do
adormecimento) pode vir perturbar o que acontece.

Esse exercício é, certamente, aquele que lhes permitirá, ao mais exato e ao mais próximo, aproximar-se disso.
Esse exercício é essencial.

Tentem fazê-lo, ainda que por apenas alguns dias, e vocês constatarão, de modo evidente e espetacular, as
mudanças que ocorrerão em seu dia seguinte.

Os humores, as variações do humor os deixarão.
Os momentos de dúvidas, os momentos, portanto, de julgamentos entre o bem e o mal os deixarão.

Vocês terão a impressão de renascer a si mesmos, descontaminados de tudo o que os impedia de serem
claros e transparentes para consigo mesmos e o mundo.

Esse exercício é, certamente, o mais eficaz, aquele que demanda menos constrangimentos para aproximarem-
se da Unidade.

Em qual momento vocês viverão na Unidade?
A partir do momento em que, durante o conjunto de um de seus dias, vocês se aperceberem, na chegada da

noite, que nada mais há a retirar, a limpar, e vocês se aperceberão que seu humor foi o mesmo desde o
levantar do sol até seu deitar.

Naquele momento, vocês entrarão na transparência.

***



A transparência é humildade.
A humildade não pode julgar.

A humildade está além das capacidades de discernimento.

O exercício proposto pode parecer, à primeira vista, manter a dualidade, uma vez que, quando desse exercício,
vocês rejeitam o que é mau para permitir unicamente ao que foi julgado bom invadir suas noites.

Mas a finalidade desse exercício é, obviamente, chegar a mais nada discernir.

Chegará um tempo em que toda ação de seu dia será destacada, no sentido próprio como no figurado, de
qualquer reação.

Naquele momento, isso se tornará, para vocês, evidência de que nenhuma de suas ações é uma reação e que
nenhuma de suas ações provoca reações.

Vocês são, assim, subtraídos, por seu estado de transparência, da lei de carma.

Agora, na vida de todos os dias, como isso se manifesta?
A primeira palavra que vem é o não julgamento.

Quaisquer que sejam os seres, quaisquer que sejam as situações, quaisquer que sejam os eventos que vocês
geram ou que lhes chegam, a transparência daquele que vive na Unidade aparece como evidência.

Não há mais dúvidas.

Existem dois estados diametralmente opostos, onde a dúvida não pode mais interferir.
O primeiro caso é aquele da evidência da Luz e da Divindade.

Quando vocês entram nessa evidência, obviamente, tudo se torna evidência.

Seu oposto é a ausência total de Luz que, ela também, acompanha-se de um estado de evidência que não é
sustentado pela humildade, mas pela arrogância.

Isso concerne ao que foi chamado, vulgarmente, as forças do mal ou da Sombra.

A Sombra não se importa com a Luz.
A luz que se ocupa com a Sombra não é a Luz, é apenas o reflexo da Luz.

O reflexo da Luz é criado pelo mental e não pela própria Luz.

A Luz, enquanto limita-se a um brilho, a um resplendor, não é a Luz.
A Luz é, antes de tudo, evidência que vai traduzir-se, por sua vez, em sua vida, pelo não julgamento (que não é

uma vontade, mas um estado), por uma humildade, por uma bondade.

Quando vocês tocarem, ainda que apenas por algumas horas de seus dias, esse estado de evidência, nada
mais será como antes, porque vocês saberão, de maneira perfeita, que, naquele momento, vocês tocaram a

Essência do que vocês são.

Tendo feito uma primeira experiência, bastará, após, perseverar no caminho da evidência.

Mas atenção: quando vocês entram na evidência, quando vocês estão nela, o olhar de seus irmãos não será
jamais um olhar de bondade, mas um olhar de julgamento, porque vocês escapam, quando entram na

evidência, ao mundo deles e ao mundo de funcionamento deles.

Assim, não se deixem abater pela perseguição que pode atingi-los, via seus irmãos.
A Luz, como a Sombra a mais total, incomoda.

O ser humano é uma mistura de Sombra e de Luz em manifestação.
Enquanto essa mistura persiste em sua oscilação de uma à outra, tudo vai bem em suas relações sociais, seja

a paz ou, efetivamente, a guerra.
Há uma lógica.

Quando vocês entram na evidência, vocês se tornam aquele que é preciso crucificar, porque escapa ao
esquema habitual distorcido de funcionamento.

Assim, não se surpreendam se, aproximando-se dessa evidência, o ambiente venha agredi-los, feri-los, tocá-
los e pareça querer destruí-los.

É a prova mesmo de que vocês entraram na evidência e na Unidade.

As palavras empregadas mais frequentemente por aqueles que não estão na evidência serão, obviamente,
julgamentos de valor que denigrem o que vocês são, sob pretexto de ilusão, sob pretexto de discernimento,

sob pretexto de que vocês estão incomodando.
Isso não deve perturbar seu estado de evidência.

Isso pode ser profundamente desestabilizador nos primeiros tempos.

Eu os advirto, portanto, não contra vocês mesmos, quando vocês se aproximam desse estado, mas contra o



resto do mundo que pode, num primeiro tempo, antes que vocês passem num modo de funcionamento muito
mais sincrônico e unitário, parecer agressivo, tanto através de seres desconhecidos, mas, infelizmente, o mais

frequentemente, através de seres amados.

Nada é pior para um ser humano na dualidade do que ver um próximo amado ir para a Unidade, porque isso
significa, para aquele que permanece na dualidade, abandono e ruptura e, no entanto, não é nada disso.

Entretanto, a transparência, o estado de evidência incomoda e perturba.

Aí está o obstáculo que vocês deverão superar entrando nessa evidência.

Eu atraio sua atenção nisso porque é o que alguns de vocês viverão nos meses que seguem.
Então, ontem, quando de minha vinda anterior, tentei conceituar e fazê-los viver em consciência isso.

Um dos governantes da Intraterra deu-lhes ferramentas para permitir-lhes aproximarem-se dessa dimensão e
vivê-la, alguns de vocês.

Assim que vocês tiverem integrado (e não compreendido) o mecanismo disso, tornar-se-á cada vez mais fácil
estabelecer esse estado de transparência e de evidência, quaisquer que sejam, eu os lembro, as oposições

exteriores.

Vou propor-lhes, se estão de acordo, antes de dar-lhes a palavra para os questionamentos em relação a isso,
graças não unicamente à minha presença, mas à presença também de uma qualidade específica elementar
chamada fogo, através de um processo de radiação desse estado de evidência, ir ainda mais próximo da

Essência.

Se vocês o desejam, vamos acolher, no silêncio, esse estado de evidência ligado à presença conjunta de
minha presença e da presença do fogo.

Então, se efetivamente o querem, vamos, juntos, viver isso.

... Efusão de energia ...... Efusão de energia ...  

Bem amados irmãos, vamos agora abrir um espaço de interrogações sobre o que acabo de instruí-los.

***

Questão: no exercício da noite, que se faz dos pensamentos que se deseja evacuar?

Contemplá-los, discerni-los, basta para fazê-los desaparecer.
Não é questão de lutar contra, de destruí-los com a Luz, o que seria apenas um processo mental.

É questão, simplesmente, que a consciência deles esteja consciente.
Isso basta.

O trabalho de extirpação desse mal far-se-á automaticamente durante sua noite.

***

Questão: pode-se fazer a mesma coisa progressivamente e à medida que esses pensamentos
apresentam-se?

De modo algum.
Isso iria mesmo no sentido contrário, ou seja, de reforço.

Por mecanismos fisiológicos e energéticos precisos (dos quais para nada serve sobrecarregar-lhes sua
cabeça), esse trabalho, esse exercício será plena e totalmente eficaz se é feito no período que eu dei.

O que quer dizer que, mesmo frente a uma raiva face a uma pessoa (verbalizada ou não), um trabalho de
perdão em relação a essa pessoa ou a essa situação, efetuado mesmo imediatamente após que aquilo

aconteça, reforçaria a divisão.

***



Questão: esse exercício pode ser feito durante o dia?

Não.
Eu efetivamente precisei o momento.

***

Questão: qual é o melhor meio de reagir em relação às reações eventualmente negativas do
ambiente?

Sobretudo não reagir e tentar permanecer nesse estado de transparência e de evidência.
A influência positiva pode, obviamente, existir, porque o estado de transparência e de evidência, do que se

instala duravelmente, tem um poder altamente transformador.

Mas a primeira reação daquele que for confrontado, em seu estado dual, a esse estado, será a oposição.
Não pode ser de outro modo, mesmo se, a posteriori (esse a posteriori podendo sobrevir rápida ou

lentamente, após o evento) isso possa transformar-se, porque o estado de transparência e de evidência é um
estado de Luz real que vem colocar na Luz e exacerbar os «defeitos» daquele que é dual.

***

Questão: o relógio biológico de cada um sendo diferente, é importante que essa fase de
adormecimento seja após o cair do sol?

Esse é o elemento capital.
Quando o sol, reflexo da Luz, desaparece, vem o momento da reflexão da Luz, que é a fase lunar.

É o momento em que se pode ver, revelar e tratar o que aconteceu.

***

Questão: como facilitar a reminiscência dos elementos divergentes quando desse exercício?

Um simples exame superficial de seu dia pode evidenciar uma multidão de elementos não claros.
É impossível, mesmo a um nível mais grosseiro da consciência, não vislumbrar, quando desse exercício, ao

menos alguns elementos duais.

Um momento, por exemplo, em que vocês não disseram o que pensam.
Um momento em que seu humor mudou, pela reação, tanto ao nível dos seres como das situações que vocês

encontram.

Num primeiro tempo, vocês não têm interesse em ali passar horas porque, se vocês precisassem passar à
noite o conjunto dos elementos duais que viveram, seria necessário reviver inteiramente seu dia, os momentos

de Unidade estariam quase ausentes.
Basta apreciar alguns, os mais grosseiros, num primeiro tempo, e a purificação far-se-á pouco a pouco.

***

Questão: pode-se associar a esse exercício técnicas de respiração?

Isso me parece supérfluo e mesmo, por vezes, nefasto.

Deixem agir na confiança sua consciência noturna: isso é o mais rápido, o mais simples e o mais eficaz.

O Pranayama ou outras formas de yoga vão provocar resistências e cristalizações no corpo, em particular ao
nível dos órgãos sensíveis às emoções como o fígado, o baço e os intestinos.

***



Questão: as técnicas de respiração que ativam o fogo interior não poderiam então fazer-se à noite?

Não.
Vocês confundem a realização da revisão de consciência, associando à respiração, às técnicas de respiração,

que são totalmente independentes disso.

São vocês mesmos que associaram respiração e exercício de exame de consciência.
Eu lhes disse que isso era nefasto, porque provocaria cristalizações.

Eu não falei, agora, da respiração pela respiração.

***

Questão: pode-se usar cristais durante esse exercício?

Isso não incomoda.
Pode mesmo ajudá-los a reforçar, ao mesmo tempo, a transparência, a evidência e a Unidade e ajudá-los a

aproximarem-se disso antes de adormecerem.

***

Questão: e no caso de pensamentos ou ações recorrentes, isso não arrisca cristalizar mais?

Eu efetivamente falei de eventos ocorridos no dia.
A partir do momento em que não se trata de eventos, mas, portanto, de um traço específico como, por

exemplo, a mesma emoção ou o mesmo comportamento reproduzindo-se dia após dia, este não deve fazer
parte do exercício.

Eu esclareço que se trata de eventos novos de seu dia.

Se, por exemplo, vocês devem enfrentar todos os dias a mesma situação, com o mesmo ser, isso significa
que vocês são estúpidos, porque basta, naquele momento, deixar essa pessoa ou essa situação.

O próprio fato da reprodução da situação, da emoção ou da dualidade com uma pessoa está simplesmente aí
para mostrar-lhes que, com relação a esse elemento preciso, vocês estão em contradição total com a Unidade.

***

Questão: como tomar uma decisão sem estar no julgamento?

Isso é impossível enquanto vocês são duais.
Isso se tornará possível a partir do momento em que os momentos de clareza, de evidência de transparência

forem cada vez mais numerosos.
Não se preocupem com isso, será necessariamente evidente a um dado momento.

É o que eu chamava de uma ação privada de qualquer reação.

***

Questão: você falou de um estado temporário, antes que a Unidade seja vivida de maneira unitária e
sincrônica. Há patamares nesse processo?Há patamares nesse processo?

Isso é eminentemente variável segundo seu destino, eu diria, no sentido amplo.

Para alguns seres basta um momento, uma experiência unitária para ali entrar de maneira definitiva.
Para outros, será necessária uma sucessão de momentos que se acumulam e se associam uns aos outros.

Cada caso é diferente.

***



Questão: qual diferença você faz entre ego e arrogância?

O ego é uma pequena arrogância.
Todos os seus movimentos de dualidade, de conflitos, de reações são apenas manifestações do ego e,

portanto, sujeitos à lei de ação e de reação.

Compreendam, efetivamente, que eu tento colocar palavras no que é dificilmente traduzível em palavras,
porque se trata de um estado e não de uma experiência.

Mesmo que esse estado não dure, ele participa, entretanto, de um estado.
Nesse estado de ser, de evidência e de Unidade, a certeza interior acompanha-se da humildade e, sobretudo,

da Luz interior.
O que não é o caso da arrogância, que é ausência de Luz.

***

Questão: qual diferença você faz entre um estado estável e um estado instável?

Um estado estável é um estado realizado.
Um estado instável é um estado em que vocês vão recair na dualidade.

***

Questão: esse estado unitário pode ser vivido na vida quotidiana?

Se não há adequação entre seu estado de transparência, de Unidade e seu quotidiano, mudem de quotidiano.
Tudo depende de sua força de alma.

Se sua transparência é obstruída pelo ambiente, ou vocês mudam de ambiente, ou vocês são suficientemente
fortes para transformar o ambiente.

Mas, a partir do momento em que o ambiente é vivido como um incômodo, isso basta para fazê-los sair da
transparência.

Vocês são mais fortes do que o ambiente ou não?
Vocês são capazes de manifestar essa evidência e essa transparência, quaisquer que sejam as circunstâncias

exteriores, sabendo que, quaisquer que sejam as reações iniciais à sua passagem na Unidade do ambiente
(humano ou não humano), isso será vivido num modo agressivo, como uma agressão?

Essa é a etapa inicial.

Agora, se esse estado de atrito dura, isso se junta a certa forma de estupidez.
Como vocês podem hesitar um milionésimo de segundo entre a evidência, a transparecia e a Unidade que

vocês tocam e o mundo dual?
Isso significa que este conserva, para vocês, atrativos que vão colocá-los no sofrimento.

Quando vocês tocam esse estado, nada mais pode ser como antes.

Cabe a vocês tomar, em lucidez, em toda clareza, as decisões que se impõem.

Se vocês me respondem que não podem mudar, que as situações não podem ser mudadas, que os seres não
podem ser mudados, isso significa que vocês não estiveram suficientemente longo tempo nesse estado de

transparência.

***

Questão: esse estado de transparência provoca, portanto, a paz e a evidência nas decisões a tomar?

Sim.
Enquanto seu julgamento é perturbado, enquanto suas decisões não são claras, vocês não estão totalmente na



transparência.

Vocês talvez viveram o estado, mas ele não está instalado.

Entretanto, a lembrança desse estado será sua incitação permanente para avançar.
Há, efetivamente, um antes e um depois.

***

Questão: pode-se imaginar um casal, ou mesmo uma família, na transparência?

Se isso existisse realmente, fosse verdadeiro, a face do mundo estaria mudada.

A relação a dois, a mais transparente e a mais autêntica que seja, comporta, necessariamente, uma parte de
Sombra porque, se não houvesse essa Sombra, essa relação não teria qualquer sentido para existir.

Suas relações inter-humanas são todas sujeitas à ação/reação.
Mesmo as relações mais nobres indo ao sentido da transparência comportam uma parte de Sombra que

mantém a relação.

Por que jamais se viu um grande mestre, grandes personagens transparentes, realizados, mestres ou
instrutores, viver lado a lado, juntos?

Não tendo zona de Sombra neles, não pode haver relação no sentido humano, há uma relação no sentido
espiritual, mas que não se importaria com um relacionamento humano.

***

Questão: o que é de Ma Ananda Moyi e de seu companheiro?

Seu companheiro não estava na Unidade, ele acompanhava e, para acompanhar, é preciso permanecer na
dualidade.

***

Questão: o que é de Mãe e Sri Aurobindo?

São certamente as pessoas que mais se aproximaram dessa relação final que é a ausência de relação.
Há, nas diferentes tradições, exemplos tão fortes como aqueles que vocês chamam Mãe e Sri Aurobindo, por
exemplo, São Francisco de Assis e Santa Clara, que eram o que se chamam as chamas gêmeas que tinham

uma concordância de visão e de estado, mas estavam separados na realidade de suas vidas, cada um em sua
casa, em si, ao mesmo tempo estando conscientes da relação espiritual e, portanto, unitária, para além do

humano.

***

Questão: um mestre Kriya teria atingido a realização estando em casal?

Ele atingiu, mas será que sua família atingiu?
Eu jamais disse que o ser realizado deve necessariamente deixar o ser dual com quem ele vive.

O ser dual pode ser, em alguns casos, um companheiro ou uma companheira que mantém certo número de
proteções e que permite, por seu sacrifício, a realização do outro.

***

Questão: como saber se se está frente a uma chama gêmea?



O reencontro com a chama gêmea é um abrasamento de tipo fogo ao nível da alma e do Espírito ao qual pode
participar, ou não, o corpo, segundo as idades e as possibilidades de acasalamento, ou não.

O importante não é tanto a vivência, mas a revelação.

A chama gêmea está além das outras convenções, dos outros reencontros.
O reencontro da chama gêmea está ligado aos reencontros da Unidade e não aos reencontros do outro.

Vocês saberão quando estão frente a uma chama gêmea quando viverem o abrasamento do coração, além de
toda relação de vida, de toda relação de casal, de fusão ou outra.

É um reencontro, e nada mais, que este possa ou não traduzir-se por uma realidade de vida, o que é raramente
o caso.

***

Questão: a chama gêmea está no mesmo caminho, com as mesmas afinidades?

Não há relação de chama gêmea ligada a afinidades.

O reencontro da chama gêmea é uma evidência que absolutamente nada tem a ver com caminhos, afinidades
ou o que vocês chamariam coisas em comum.

É a colocação frente a si mesmo com o outro si mesmo que cria o abrasamento do coração, e é tudo.

***

Questão: o reconhecimento da chama gêmea é imediato?

Nem sempre.
Pode ser para um, e completamente negado pelo outro, por medo.

Mas isso não tem importância alguma porque, quando o abrasamento ocorre, ele produzir-se-á
necessariamente no outro.

Não pode ser de outro modo, mesmo se as pessoas não se revejam mais.

***

Questão: esse reconhecimento se faz no momento em que há reencontro físico?

Não há, necessariamente, revelação do princípio de chama gêmea.
Isso pode ocorrer a um dado momento, que pode ser bem ulterior, porque há certo número de véus e de
proteções que foram colocados para evitar esses reencontros, porque induz a uma reconexão ao Espírito

antes de sua divisão.
É preciso suportar o fogo e a potência que isso representa.

***

Questão: o que acontece se não se é capaz?

Nada.

***

Questão: a chama gêmea pode ser do mesmo sexo?

É claro, mas necessariamente um dos dois encarnará o polo masculino e o outro o polo feminino.
Eu não falo de sexualidade.

***



Questão: qual diferença você faz entre chama gêmea e alma irmã?

Não é uma diferença, é um mundo.

Uma alma irmã é uma alma com a qual você caminhou a um dado momento, para uma missão precisa,
espiritual ou não, e com quem vocês reencontram.

Aí há, efetivamente, coisas em comum e dualidade, necessariamente.

Enquanto, na relação com a chama gêmea, não pode haver dualidade.
Pode haver oposição e separação naquele momento, mas há, entretanto, abrasamento, ao menos para um dos

dois.

As almas irmãs são ligadas no plano cármico e, portanto, mantêm a dualidade.
A alma irmã, quando do reencontro, dá um sentimento, um desejo de posse, mesmo num centro exaltado e

altruísta, mas isso permanecerá sempre uma posse.

***

Questão: reencontra-se sempre a chama gêmea na encarnação?

Absolutamente não.
É um processo extremamente recente, que é possível apenas em final de ciclo, bem após, obviamente, a

criação dessas duas chamas gêmeas.
Mas isso não é absolutamente obrigatório.

Eu diria mesmo que é um processo extremamente raro, porque ele induz a tais choques que, geralmente, um
ou os dois seres não podem encaixar-se.

***

Questão: o exercício de exame de consciência se junta à noção de abertura de coração?

Está profunda e diretamente conectado.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, bem amados irmãos, eu lhes proponho, ainda uma vez, viver o silêncio e aproximarmo-nos juntos disso.

... Efusão de energia ...

Sejam abençoados.
Recebam minha gratidão.

Eu lhes digo até breve.

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

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/article1ef8.html
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************

Passar em revista
EXERCÍCIO DE REVISÃO ou DE EXAME DE CONSCIÊNCIA

POR QUE
Distanciar-se do que emerge em meio à consciência (os pensamentos, os humores, as emoções...) que poderia
afastar de Quem somos e da Unidade. A transparência e a lucidez andam de mãos dadas com a Unidade. As

armadilhas que fazem obstáculo a esta transparência e a esta Unidade não vêm do exterior, mas do interior, não da
sua interioridade, mas, no entanto, das camadas que lhes pertencem.

COMO
A colocação na transparência necessita de remover de vocês os elementos e as manifestações do seu dia contrários
ao estado de Unidade. Um simples exame superficial do seu dia pode revelar um grande número de elementos duais:

uma disputa, um ato não indo no sentido da Divindade, um pensamento que não está voltado para a Unidade, um
momento em que vocês disseram o que pensavam, um momento em que o seu humor mudou, por reação, tanto no

nível dos seres como de situações que vocês encontram.
Contemplar, discernir, é o suficiente para fazê-los desaparecer. Não é questão de combater, de destruir com a Luz, o
que apenas seria um processo mental. Trata-se simplesmente da consciência estar consciente. Isso é o suficiente. O

trabalho de remoção será feito automaticamente durante a noite.
A finalidade deste exercício é, evidentemente, a de chegar a não mais discernir. Vai chegar um momento em que cada

ação do dia será desligada, no sentido próprio como figurado, de qualquer reação. Naquele momento, isso irá se
tornar a evidência de que nenhuma das ações é uma reação e de que nenhuma das ações provoca reações.

Durante 15 minutos.

QUANDO
Pouco antes de dormir, o momento privilegiado em que as energias e a consciência juntam-se para anteceder o sono

e onde se encontra um espaço específico de colocação na transparência.
Depois do pôr-do-sol. Este é o elemento fundamental. Quando o Sol, o reflexo da Luz, desaparece, chega o

momento da reflexão da Luz que é a fase lunar. É o momento em que se pode ver, que pode se revelar e ser tratado,
o que aconteceu. Este exercício realizado durante o dia corre o risco de cristalizar esses elementos duais.

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

Protocolo publicado no site Autres Dimensions:

http://autresdimensions.info/article6984.html
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Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 ~ SILÊNCIO e INTERIORIDADE ~

Eu sou RAM.
Recebam a paz.

Recebam as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês e com vocês numa ótica que é a de instruí-los e conduzi-los para um espaço sagrado.
Esse espaço sagrado é seu Templo Interior.

Eu longamente insisti sobre o lugar e o papel do silêncio.
O silêncio é, ao mesmo tempo a chave e a porta de seu Templo Interior.

Fazer silêncio permite, portanto, abrir o acesso à interioridade e isso nos leva naturalmente a vislumbrar a
interioridade.

Todas as ações que são efetuadas pelo ser humano em encarnação são apenas reações a estímulos que
tomam sua fonte em lugares diversos de seu ser.

Qualquer ação, mesmo aquela que lhes pareceria a mais correta, a mais autêntica, a mais luminosa, é colorida,
condicionada, filtrada por qualquer outra coisa, exceto seuinterior e sua interioridade.

O acesso à interioridade, graças à chave do silêncio, vai permitir observar as ações engendradas no mundo
exterior e, muito rapidamente, nesse ‘estado de interioridade’, vocês tomarão consciência de que a grande

maioria de suas ações não vem de seu ser interior, mas são apenas reações a diversas
coisas: condicionamentos de sua educação, condicionamentos de seu mental que tem medo,

condicionamentos ligados ao olhar do outro, condicionamentos ligados às estratégias defensivas e por
vezes ofensivas que se construíram (inconscientemente) nas camadas bem afastadas de seu ser interior,

de seu templo interior e de sua interioridade.

***

Fazer silêncio, aprender o silêncio, viver o silêncio abre o espaço interior de seu Templo Interior denominado
‘interioridade’.

A interioridade não é, no entanto, inação, ela é criação.
O olhar do olho e do mental é condicionado pelas próprias condições de sua existência na encarnação.

A ação (insuflada pela interioridade) demarca-se de reações (ligadas aos condicionamentos) pela própria
natureza dessa ação.

A ação procedente da interioridade (à qual vocês acederam pelo silêncio) é uma ação necessariamente
desprovida de qualquer dualidade, porque essa ação toma sua fonte na Unidade de seu Templo Interior.

Façam a experiência: deixem emergir à consciência a reação a um acontecimento de sua vida.
Observar isso é já tomar consciência de que o que dita sua conduta visível no mundo é, de fato, apenas o

efeito de seus ‘condicionamentos’.
De fato, o condicionamento é a própria condição prévia à existência desta dimensão que vocês percorrem.
Dimensão da dualidade, da multiplicidade, cuja origem é velada, escondida pelas estratégias que vocês

instauraram a fim de crer ‘avançar’ em sua vida.
Somente os seres capazes de aceder à interioridade podem, nesse estado, engendrar ações que são

realmente ‘ações’ e não reações.
O silêncio permite-lhes, portanto, o acesso a essa interioridade e, portanto, reapropriar-se da ação correta.

RAM – 3 de dezembro de 2008
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A interioridade é um ‘estado de consciência’.
Eu diria mesmo um ‘estado de lucidez’ para além da lucidez comum.

***

Tudo o que vocês observam em seu exterior, toda a manifestação nesta densidade dimensional, apenas pode
criar-se e manifestar-se porque isso se tornou possível como ação exterior e exteriorizada e desejada, a um

dado momento, pelo conjunto de interioridades.
Em outros termos, nada do que vocês podem observar, avaliar, experimentar no exterior de vocês está

ausente em seu interior.
O que vocês vivem, o que vocês enfrentam, o que vocês experimentam é apenas a resultante de reações às

suas próprias reações, engendradas nos espaços do mental dividido.
Isso é verdadeiro tanto na escala individual como na escala coletiva.

A interioridade não pode encontrar-se num olhar exteriorizado ou numa atitude exteriorizada.
O Templo Interior, estabelecido no meio do ser e no silêncio da eternidade deixa-se penetrar apenas a partir do

momento em que vocês engajaram o desejo e a vontade de superar sua condição atual no plano mental de
suas vidas.

Na interioridade vocês não podem engendrar ações duais.
Todas as ações religadas à sua fonte interior podem apenas refletir, manifestar a Unidade e a Luz.

Qualquer ação conduzida pelos níveis da divisão, por seu ‘mental’ (mesmo obedecendo ao que vocês chamam
de «lógica») será sempre apenas uma reação condicionada, ela mesma, por seu modo de funcionamento na

divisão dessa encarnação.

***

O aprendizado do silêncio é o único modo que vai permitir, em tempos extremamente curtos de aprendizagem,
reencontrar o olhar da lucidez, da interioridade, porque o olhar exterior se faz através do filtro dos olhos, o filtro

do mental, enquanto que o olhar interior se faz, ele, através do olhar e do filtro do Coração.
E esse filtro não conhece a lógica.

Ele conhece apenas o Amor, ele conhece apenas a Unidade, ele conhece apenas a Graça e a Plenitude.
Ele não conhece a falta.

Somente o silêncio é capaz de despertar sua Consciência Unificada, sua Consciência divina.
Sua Vibração divina e seu Sopro divino poderão apenas animar-se e despertar-se diante de sua atitude de

‘silêncio interior’.
A interioridade é um estado de transparência.

A interioridade é um estado de Unidade.
A interioridade é um estado de paz.

O exterior é um olhar de guerra, porque a exteriorização, nesta dimensão, é um parto penoso, ilusório.
Mas o conjunto dos humanos exteriorizou tanto que chegou, em sua totalidade, há tempos muito antigos, a

cristalizar, a densificar esta exteriorização na qual os seres humanos vivem hoje.
Não há salvação no exterior de vocês.
Não há certezas no exterior de vocês.

Não há Unidade possível no exterior de vocês.

***

A Unidade, a Paz, são assuntos interiores e exclusivamente interiores.
A Transcendência, a Elevação, a Ascensão (palavras hoje tão empregadas) é possível apenas na total

adequação e identificação com seu ‘ser interior’.
Como vocês sabem que estão na interioridade?

Vocês estão na interioridade quando passam da distância à coincidência, quando passam da separação à
unificação, quando passam da guerra à paz (consigo mesmo e com todos os outros), quando passam da

dualidade à Unidade interior.
Quando vocês passam do ego ao Coração, a Paz está em vocês.

Nenhuma afecção, nenhuma perturbação exterior pode vir desvanecer (ou diminuir mesmo) o interior e a
Unidade que vocês são.

A interioridade, o Coração, é a única busca que pode conduzi-los, de maneira definitiva, para além dos jogos da
ilusão, da posse, desta dimensão.



Vocês foram criados livres.
Nós fomos todos criados livres.

Nesta densidade nós nos cremos fechados.
Eu repito, nesse nível trata-se apenas de uma ‘crença’ que se perenizou, cristalizou-se de vida em vida, a fim

de adquirir uma tal certeza que ela vem opor-se à evidência de sua Divindade.

***

Vocês sabem, por outros instrutores, que vocês vivem, nesses momentos mesmos, um período de Graça, um
período em que a promessa de seu juramento, de sua Eternidade, ia despertar-se em vocês a fim de que

vocês pudessem, de maneira lúcida e livre, decidir sua orientação, seu caminho, sua estrada para os ciclos a
vir.

O risco é não estar à escuta do ‘ser interior’ daquele que sabe e, portanto, não fazer a distinção entre o que
quer o ego e o que quer a Unidade.

Não há, aí, diabo exterior a você mesmo.
Há apenas o ‘mental’ que diaboliza, que os inunda de palavras (e de pensamentos mesmo) a fim de afastá-los

do lugar onde ele não existe e onde, no entanto, vocês são inteiramente.
Esse lugar é sua Divindade, onde a evidência é transparência, onde tudo é resolução, onde tudo é solução e

onde tudo é Luz, Amor, harmonia e facilidade.
Quando uma coisa é difícil, ela pode ter vocação a tornar-se o ‘centro’.

Isso é válido nas rodas da encarnação que ocorrem fora dos períodos de início e de fim de ciclo.
Hoje isso é diferente.

Vocês sabem, vocês percebem, vocês leem, vocês ouvem, vocês veem manifestações exteriores opostas à
emergência da Luz.

***

Tudo o que foi criado em negação do princípio de Luz e de Unidade sobre esta Terra deve tender a apagar-se
diante do apelo da Luz.

O que é o apelo da Luz?
É o momento em que o conjunto do planeta tem encontro.

Essa hora pode ser chamada, sem conotação negativa alguma, de hora do Julgamento Final.
A hora do Julgamento Final é uma visão metafórica que ilustra o momento das escolhas e da exteriorização das

escolhas, a fim de iniciar novos ciclos de vida enovas experiências para além desses mundos divididos e
limitados nos quais alguns de vocês evoluem desde muito tempo.

Essa hora é agora.
Essa hora é nessas horas que vocês vivem.

A Luz autêntica e eterna vem bater à porta de seu ‘ser interior’’ para lembrá-los do que vocês são: seres de Luz
que penetraram a matéria pelas próprias crenças e própria determinação de querer elevar, espiritualmente,

esta matéria.
Essa foi uma promessa, esse foi um caminho, esse foi um momento (uma eternidade, dirão alguns), mas há

momentos em que os caminhos terminam.

***

Há momentos em que é preciso saber começar um ‘novo caminho’, colocar escolhas, mas também colocar
atos em acordo com essas escolhas.

Colocar atos conformes ao que grita o Coração, ao invés do que aquilo que seduz o mental.
Vocês estão nesse momento, vocês estão na encruzilhada dos caminhos, na encruzilhada dos mundos, na

encruzilhada do ‘último momento’.
Não se demorem numa visão exterior do fenômeno.

Contentem-se de cultivar o silêncio Interior.
Ele é um bálsamo, ele é aquele que pode tudo, ele é a solução, ele é o caminho.

O período de agora é um período de grande agitação.
Certamente vocês estarão todos agitados, mas aqueles que resistirem serão aqueles que estarão

consolidados solidamente no Coração, na própria Unidade, aqueles que deixarão a ação ligada ao estado de
transparência tomar a dianteira sobre a ação do mental que divide e que separa.
O silêncio, esse ‘estado de consciência’ específico, está hoje às suas portas.

Cabe a vocês apenas acolhê-lo, recolhê-lo, permitir a ele crescer e ornamentar.



Cabe a vocês apenas acolhê-lo, recolhê-lo, permitir a ele crescer e ornamentar.
Cabe-lhes, e vocês sozinhos podem fazê-lo, dizer «sim» ou «não».

Gostaria, agora, de abrir um espaço de reflexão comum sobre essa noção.

***

Questão: para que nos serve então a palavra, dada a importância do silêncio?

A palavra, a agitação do ar, existe apenas nesta dimensão dividida e separada.
Ela vem compensar a falta de comunicação direta, de essência a essência, ou de interior a interior, que é a

regra comum em outros espaços dimensionais superiores a esta dimensão.
A palavra é de ar.

A palavra pertence à Vibração desta dimensão.
Ela manifesta para o exterior o que vocês gostariam de mostrar ao exterior e, em caso algum, a Verdade.

A palavra torna-se Verdade apenas naqueles que se juntam à própria Unidade.
A palavra, as palavras, dividem, separam.

A palavra e as palavras pertencem à análise, à sentença, ao julgamento.
Elas podem também pertencer realmente à expressão da Unidade, mas, então, essa palavra torna-se ‘clareza’.

Ela não pode, em caso algum, ferir.
Ela não pode, em caso algum, trair.

Mas a palavra é raramente utilizada deste modo, nesta Dimensão.
A palavra é utilizada para seduzir, enganar, iludir e mentir.

Aí está porque é tão importante cultivar o silêncio, porque o silêncio não pode mentir, porque o silêncio não
pode enganar, porque o silêncio é especificamente o lugar onde se manifesta a Luz.

Eis agora a resposta à sua questão pela Vibração da Luz.
... Efusão de energia ...

***

Questão: a Verdade de nosso Coração pode ser partilhada simplesmente com o sorriso?

Sim, mas de maneira não absoluta.
Se o sorriso vem do interior, então, ele participa da Unidade.

Esse sorriso exprimido não é mais, então, a expressão manifestada, na reação, em sinal de reconhecimento ou
em qualquer outro sinal.

Mas esse sorriso é o sorriso da Felicidade.
Trata-se de um ‘estado de ser’ específico daquele que deixa emergir em si a alegria do Pai, a alegria da Luz, a

alegria da Unidade.
Então, sim, esse sorriso que sai, naquele momento, é Verdade.

Eis a resposta do silêncio.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***

Questão: como chegar ao silêncio quando se é assaltado pelos pensamentos?

Os pensamentos são, geralmente, a expressão do mental.
A partir do momento em que vocês decidem ir para o silêncio, obviamente, o silêncio não está ali.

Um fluxo incessante de pensamentos criados pelo ‘mental’ vem aflorar à sua consciência.
Entretanto, se vocês perseverarem, muito rapidamente e extremamente facilmente vocês verão que o fluxo em

intensidade e em frequência desses pensamentos irá diminuindo.
Virá um momento em que o silêncio estabelece-se realmente.

Quando esse silêncio estabelece-se realmente, no interior do Coração, certo número de processos
energéticos produz-se, que ilustram que vocês tocaram o objetivo.

Quais são esses sinais?
Eu não descreverei as manifestações energéticas que são bem conhecidas.



Eu me limitarei, sobretudo a dizer-lhes, com palavras, que, quando vocês tocam realmente o silêncio Interior,
produz-se em sua Consciência (e mesmo em seu mental) uma ‘imersão progressiva’ na Unidade e na Paz.

Essa imersão progressiva na Unidade e na Paz foi denominada «estado místico», «graça interior» e, no
Oriente, Samadhi.

As palavras que podem mais descrever esse ‘estado de ser’ são as seguintes: trata-se de um estado de
estremecimento, de um orgasmo, de união mística, cujo centro e a explosão não estão situados ao nível da

esfera genital, mas da esfera ‘cardíaca’.
Aproximar-se da Unidade, tocar a Unidade confere as modificações que nada pode confundir porque, naquele

momento, reconectada no silêncio, a Divindade e a interioridade que são as suas, acompanham-se de um
sentimento que está além da emoção.

Esse sentimento apresenta-se mais como uma ‘certeza’.
Qual é essa certeza?

A evidência da Eternidade.
A evidência da Luz autêntica.

A evidência de que isso é verdadeiro.
É algo que se impõe a si mesmo sem reflexão, sem lógica, porque no momento em que o silêncio se

estabelece, vocês abrem um espaço no qual penetram, onde nada mais pode ser como antes.
Naquele momento vocês vivem um ‘estado de consciência’ a nenhum outro similar.

Assim que ele se afasta de vocês (o que quer dizer que a Unidade afasta-se de vocês) vocês percebem, no
Interior de seu ser, uma ruptura e uma falta extremas.

Esse estado, uma vez tocado, não necessita mais de esforço para tocá-lo, porque ele se torna sua evidência,
seu estado, sua referência.

Esse estado foi vivido e descrito por numerosas pessoas na história humana, com palavras diferentes, com
experiências por vezes diferentes, mas a finalidade é sempre a mesma: realizar o Pai em si, despertar-se,

despertar-se e revelar-se à própria Luz, à própria Fonte e à própria autenticidade.
Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...
Outra pergunta.

***

Questão: durante a vida noturna é o ser interior que se manifesta ou há ainda interferências da
personalidade?

Há múltiplos níveis de intervenções em suas noites e em seus períodos de sono.
Tudo é possível.

Mas o acesso ao silêncio interior deve ser feito (e não se faz de outro modo) apenas no estado de ‘vigília’,
mesmo se, num tempo ulterior, vocês possam viver esse estado durante suas noites.

Mesmo se durante algumas de suas noites sejam-lhes propostas experiências que os aproximem desse
estado interior.

Eis a resposta do silêncio.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***

Questão: o que é dos cantos sagrados, uma vez que eles utilizam também a palavra, mesmo se ela vem
do coração?

Tudo o que é ‘verbalizado’, pela palavra ou pelo sopro (seja a língua falada, seja o canto) participa,
efetivamente, no canto sagrado, no canto inspirado, de ‘trampolins vibratórios’ que aspiram a alma, literalmente,

para o alto.
Mas quando a música para, quando o canto sagrado para, a Consciência recai.

Não existe, ou então é uma experiência rara, acesso à Divindade por uma palavra ou por um canto.
A experiência de um nível não é a criação do nível.

Ver a Luz não quer dizer ser a Luz, porque o fato de ver é um ato ‘exterior’.
Enquanto vocês permanecem no ver, vocês permanecem na exteriorização e namanifestação.

Trata-se, portanto, apenas de um reflexo ou de uma reação, se preferem.
O silêncio é simplesmente a qualidade a mais propícia e a chave a mais fácil para aceder ao ‘ser interior’.

Porque o acesso, quando tiver ocorrido uma vez, reproduzir-se-á à vontade e naturalmente, ou seja, sem



esforço e sem exercícios.
O momento, eu repito, em que vocês tocam sua própria interioridade é um momento observável entre todos,

porque ele conduz a viver e a experimentar a Unidade, a Transparência e o Amor.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***

Questão: a simplicidade de ser é outra chave, como é o silêncio?

Eu diria que a simplicidade, verdadeira e autêntica, decorre do silêncio.
A simplicidade é uma chave, mas trata-se, eu diria, de uma chave lógica e, portanto, mental.

A simplicidade, em contrapartida, que decorre do estado interior daquele que encontrou a própria interioridade
é uma garantia da realidade de sua vivência.

Mas a simplicidade sozinha não pode conduzir à Unidade.
Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...
Outra pergunta.

***

Questão: a alegria e o entusiasmo não são a expressão do silêncio interior e, portanto, é correto encorajá-
los?

A alegria é provavelmente a manifestação a mais autêntica da interioridade, mas trata-se de uma alegria que
não está ligada a circunstâncias exteriores.

É uma alegria Interior que toma sua fonte nesse retorno à Unidade e nesse retorno à interioridade.
O entusiasmo é muito louvável, mas é sempre colorido pela ‘emoção’.
Há o risco, com o entusiasmo, de recair ao nível do ego e da pessoa.

O entusiasmo é uma energia que projeta para o exterior e que pode, em alguns casos, afastá-los do silêncio
interior.

Eis a resposta do silêncio.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***

Questão: como se situa o sentir em relação à intuição?

O sentir é colorido por sua própria rede de leitura mental ou outra.
O sentir lhes dá o que está em acordo com vocês, com vocês na manifestação e, portanto, não na Unidade e,

portanto, não na interioridade.
O sentir é necessariamente colorido por suas convicções, suas crenças, suascertezas e suas esperas.

Ele pode ser correto e será de todo modo sempre correto em relação a você mesmo, mas seu sentir não pode
ser uma ‘lei geral’, ele lhe pertence, ele é o seu.

A intuição não é o sentir.
A intuição é o que está ligado diretamente à Unidade e à interioridade.
A intuição é uma ‘evidência’, por vezes visual, por vezes sem imagens.

Ela se impõe, a intuição, como uma evidência além do sentir, ela é, portanto, ligada diretamente à Unidade e à
interioridade, o que não é o caso do sentir.

Eis a resposta do silêncio.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***



Questão: o que você entende por «julgamento final»?

O Julgamento Final é um momento em que é preciso passar em revista, examinar o caminho percorrido com
lucidez.

Não há juiz.
Vocês não serão jamais julgados, exceto por si mesmos.

Por si mesmos, não ao nível da pessoa, mas ao nível da alma, pela Consciência (não pela consciência limitada
ligada ao mental, mas pela Consciência total liberada do mental).

O Julgamento Final é o exame, a revisão, a Passagem, a Ascensão, a revelação e acompreensão para além
do ‘intelecto’.

É a revelação de sua Divindade, não através das palavras, mas através da realidade daenergia e
da Consciência.

É o momento da ‘colheita’.
É o momento, se o desejam, da liberdade reencontrada.
É o momento, se o desejam, de voltar à Luz e para a Luz.

O Julgamento Final é, antes de tudo, um ‘estado interior’ que, obviamente, traduzir-se-á pelos acontecimentos
visíveis ou pela realidade exterior desta dimensão.

Esses acontecimentos, se existem, são apenas o reflexo do que vocês vivem no interior.
Eis a resposta do silêncio.

... Efusão de energia ...
Outra pergunta.

***

Questão: viver uma EQM (ndr: Experiência de Quase Morte ou Experiência de Morte Iminente) remete a
viver o Julgamento Final?

O que vocês chamam EQM é uma experiência múltipla que permite atingir diferentes limiares.
Alguns viram a Luz ao longe.

Outros, mais raros, aproximaram-se dessa Luz.
Outros, ainda mais raros, tiveram a chance de estar na Luz.

Outros, ainda mais raros, tiveram a chance de ir do outro lado da Luz, no pensamento puro que precede o
aparecimento da Luz.

A experiência EQM pode fazê-los fazer irrupção na totalidade da experiência ou pará-los num limiar.
Entretanto, ela marca de maneira indelével a alma, do mesmo modo que o reencontro com a Luz (tornado

possível pelo silêncio interior que abre a porta da interioridade) é também uma experiência inolvidável que não
pode desaparecer.

É preciso diferenciar, de maneira formal, o que é do domínio da experiência do que é do domínio do nível de
Consciência.

Fazer a experiência de um nível de Consciência é, certamente, já único, mas não é a finalidade.
Há uma diferença essencial entre viver a experiência e tornar-se a experiência, entre tocar com o dedo, ver no

exterior e tocar com o Coração e viver no Interior.
Há uma gradação até o momento em que a gradação termina.

Naquele momento, vocês sabem que entram na evidência e têm a visão panorâmica de todas as etapas que
viveram para chegar naquele momento.

Mas esse momento é visível, não temam.
Se vocês se colocam a questão é que vocês ainda não estabilizaram ou viveram esse ‘estado interior’.

Esse estado interior é um estado de Luz, um estado de Unidade, um estado de Transparência, de Paz e de
Alegria.

Ele não pode ser confundido com outras experiências ou com outros estados atingidos, porque sua alma sabe,
porque seu Espírito sabe e porque sua personalidade não pode ali sobreviver.

Eis a resposta do silêncio.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***



Bem amados irmãos na encarnação, vou propor-lhes agora viver juntos um momento de silêncio, no
recolhimento, na atitude Interior de acolhimento e de benevolência.

... Efusão de energia ...

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu sou RAM.
Recebam minha paz.
Recebam minha bênção.

Eu venho continuar entre vocês meu ensinamento e minha instrução sobre uma das coisas capitais para todos
os aspirantes à Luz e à paz eterna.

Eu lhes falei longamente a propósito do silêncio, da interioridade.
Minha consciência está ligada, devido ao que eu sou, ao elemento ar.

O silêncio, a propósito do qual longamente me exprimi, é o meio privilegiado, para o ser humano na
encarnação, de encontrar, de reencontrar o ser interior.
O ser interior pode também ser chamado «a criança interior», o ser divino.

Vocês cobriram através desse corpo, assim como eu o fiz quando de minha última vida, um véu chamado
«materialidade».
Toda matéria que vocês podem tocar nesta dimensão em que vocês vivem está ligada à ocultação da Luz.
A matéria de seus corpos, do que vocês tocam, não é eterna.
Essa matéria é uma etapa.
Essa matéria tem necessidade de sua presença, a fim de revelar a Luz que ali está escondida.

A encarnação, além das contingências e limitações ligadas ao carma, tem um objetivo final e essencial que é
espiritualizar, vocês empregam a palavra «ascensionar» a matéria que deve iluminar-se do interior.

Do mesmo modo, o ser humano na encarnação que percorre a materialidade não tem outro objetivo do que
revelar sua própria Luz.
Esse é um processo alquímico extremamente longo estendendo-se em tempo terrestre a dezenas de milhares
de anos.

Entretanto existem, mesmo nesta matéria de que vocês fazem parte, ciclos.
Há momentos privilegiados ao nível desses ciclos.
Esses momentos privilegiados situam-se em momentos chaves da evolução da matéria.

O primeiro momento chave, que eu chamaria «precipitação» ou «cristalização», é a descida do Espírito e da
alma humana na matéria.

O outro momento chave, que é, portanto, cíclico, situa-se no outro extremo do ciclo.
É «ascensão» e «subida».

A precipitação ou cristalização e a subida são momentos precisos, inscritos nas mecânicas das estrelas e dos
planetas, reproduzindo-se segundo os universos, em tempos e momentos extremamente precisos.

Vocês estão num momento chamado «fim de ciclo».
Vocês entram diretamente num elemento temporal onde tudo o que é exterior ao seu ser interior deve viver um
espaço de resolução, um espaço de conscientização que corresponde à irrupção da Luz na matéria.

Esse processo coletivo apenas pode ser ligado a mecânicas planetárias.
Essa mecânica planetária, no momento da precipitação de um ciclo ou da ascensão de um ciclo, é ligada a um
relógio planetário.
Eu poderia, mas esse não é meu papel, desvendar-lhes de maneira muito precisa o desenrolar desses tempos.

Mas o importante, o essencial, não é o desenrolar exterior, mas o desenrolar interior.
Nesses momentos de final de ciclo, de início de ciclo, é essencial voltarem-se para o interior de si mesmos.

A solução para a encarnação, para o sofrimento, não se encontrará jamais no exterior.

Inúmeros mestres que vieram falar a vocês, por intermédio desse mesmo canal insistiram, apoiados na noção
desse olhar interior, nessa reversão do próprio sentido de suas prioridades.
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desse olhar interior, nessa reversão do próprio sentido de suas prioridades.

Inúmeros professores disseram também que o que vocês viviam nessa encarnação podia ser chamado a
Ilusão.
Essa ilusão tomou corpo devido à ocultação da Luz.

A precipitação na matéria corresponde a esse processo inicial.
A precipitação, portanto, correspondeu a uma reversão do interior para o exterior.

No final do ciclo, a reversão deve efetuar-se no outro sentido: do exterior para o interior.
Não pode haver olhar interior enquanto seu olhar coloca-se no exterior.

Qual é o elemento, a ferramenta que permitiu a exteriorização de sua interioridade, que mudou a polaridade do
olhar?
Eu entendo por «olhar» o conjunto de fenômenos que vem habitar sua consciência.

Esse olhar, do qual vocês fizeram a experiência no curso de numerosas vidas, teve apenas um único objetivo,
que é o momento que vem para vocês e que é, portanto, o retorno à interioridade.

A ferramenta que permitiu a exteriorização é seu mental.
A ferramenta que deve permitir-lhes fazer o movimento inverso não pode, em caso algum, o mental, porque o
mental está ligado ao processo de exteriorização.

A interiorização, o acesso à interioridade pode apenas ser feito mudando o olhar.
O olhar exterior deve tornar-se o olhar interior.
O olhar interior não é introspecção, não é uma análise do que acontece no interior..

Vocês teriam tendência a assimilar isso à capacidade que tem o ser humano para refletir, mas refletir é apenas o
reflexo, refletir é apenas uma deformação maior ou menor da realidade.

A interioridade é, portanto, um estado específico em que a consciência vai decidir levar seu olhar para o interior.
O único meio que vocês têm para aceder a esse olhar interior é o silêncio.
Eu falei disso quando de minhas numerosas intervenções.

Eu os farei viver, quando de suas perguntas, a resposta pelas palavras, depois, a resposta pelo silêncio e, enfim,
a resposta pela Luz.

O silêncio não é unicamente o silêncio de palavras, mas é também o silêncio de qualquer reação e vontade de
ação no exterior.

O silêncio não é a ausência de movimentos.
O silêncio é um movimento da consciência, da energia e da vida para o interior onde se esconde, esperando
seu retorno de consciência, a criança interior ou o ser divino.

Toda ação de um ser humano é condicionada por um conjunto de sistemas, de construções criadas pelo
mental.
O mental é o obstáculo o mais difícil, que bloqueia o acesso ao seu ser interior.

Fazer silêncio é, portanto, uma dinâmica que vai levá-los a inverter, por uma reversão, o fluxo de suas energias
orientadas para a manifestação e a encarnação, para o interior.
Essa noção de reversão de fluxo, vocês são chamados a vivê-la.
A resposta que dará é totalmente livre, totalmente sem sanção, nem noção de gradação ou de valor disso.

O ser interior, o acesso à interioridade pelo silêncio, pela inversão de fluxo, vai permitir colocar em movimento,
no interior de sua materialidade que é esse corpo, uma dinâmica e uma dimensão nova que foi chamado «o
coração».

O coração é o centro.
O coração é a fonte de vida e o impulso de vida.
Tudo provém dele e tudo volta a ele.

A problemática é que seu mental (que existe pela graça da precipitação inicial) construiu-se, armou-se, durante
tempos de vida extremamente numerosos, para conduzir ao que vocês veem no exterior, igualmente nos
funcionamentos de um grupo social, da sociedade, de um país ou da humanidade toda, inteira.

Entretanto, quaisquer que sejam essas construções, esses andaimes variados presentes na materialidade, são
um obstáculo importante para o acesso ao seu ser interior, por uma razão que é extremamente simples: o
mental é a ferramenta de apreensão e de compreensão do exterior.
Ele não será jamais o elemento de compreensão de seu ser interior, mesmo se certa forma de ilusão tende a
mantê-los na ignorância desse fato.

Os sistemas religiosos, os sistemas que permitiram a elaboração dessa sociedade na qual vocês vivem apenas



tornaram-se possíveis pelo mental.

O mental, consciente de seu papel na exteriorização, não pode ter qualquer papel no movimento inverso, mas
ele tenderá a fazer perdurar, de maneira não necessária, a existência dessa materialidade privada de Luz.

Vocês devem aceitar e experimentar o que acontece quando do silêncio.
Vocês ali são grandemente ajudados, ao mesmo tempo por muito numerosos seres pertencentes a outras
dimensões que, hoje, literalmente invadiram o espaço planetário terrestre, a fim de preparar a solução que
vocês tiverem adotado.

Essa solução é de três ordens, para qualquer ser vivo na superfície deste planeta.
A primeira solução é a persistência da atividade exterior encarnada, privada de Luz.
Essa pode ser sua escolha, é a escolha da maior parte e da imensa mesmo maioria da humanidade que deseja
prosseguir a experiência da separação, da divisão e do mental.

A segunda escolha será apenas possível, não por uma decisão de seu mental, mas pela capacidade que teve
sua consciência para encontrar a interioridade.
Isso se acompanhará de um princípio chamado «dissolução».
A dissolução não é o nada.
A dissolução é o mecanismo do desaparecimento da ilusão construída pelo mental.

Vocês poderão aceder a essa escolha e viver essa escolha apenas se vocês fizeram suficientemente o silêncio,
a fim de que seu olhar deixe o mundo da dualidade e da manifestação, a fim de voltar-se para a unidade e a
integração.
Isso necessita o abandono de suas prerrogativas mentais.

Essa noção de abandono não é do controle: vocês não podem controlar o mental pelo mental.
Vocês não podem controlar o mental pelas emoções.
Vocês não podem forçar o mental por ele mesmo.

A chave para a parada do mental encontra-se apenas no meio de seu peito, no centro do ser.

Vocês apenas podem aceder a essa dimensão da divindade se as construções mentais, criadas pelo mental,
desaparecem.

Não lhes é pedido para deixar o que vocês vivem, mas mudar de estratégia, mudar de olhar.
A condição prévia para viver isso é, e será de toda a eternidade, o silêncio e a reversão.

O que vocês devem viver, a título individual, deve viver-se no conjunto de seu sistema solar.
De fato, não é apenas a Terra referida por esse processo de reversão e de exteriorização.
Vocês estão no exterior da vida.
Vocês são seres exteriorizados.
A exteriorização faz parte da experiência.

Vocês têm, em seu tempo terrestre, todo seu tempo para continuar a experiência, se tal é seu desejo.
Mas, se o apelo do coração, o apelo de seu ser interior, de seu ser divino, da criança interior é viver outra coisa,
se há em sua consciência a aspiração para a parada do sofrimento, a aspiração para a alegria eterna, a
aspiração para a verdadeira Luz, então, vocês devem iniciar a reversão e a interiorização do que vocês são.

Isso não é uma técnica, isso não é uma ferramenta, é bem mais do que isso, porque esse movimento de fluxo
inverso permite passar da multiplicidade para a unidade.
Aí se encontra a fonte que vai expandir sua sede de eternidade e de divindade.

Vocês não podem encontrar o Pai, encontrar a Luz autêntica, sem esse olhar interior, sem a parada total do
mental.
Não há outra alternativa.

As estratégias do mental, ao nível coletivo, foram de criar um conjunto de sistemas, de construções que lhes
permitem crer que, com a ferramenta mental, vocês poderiam chegar a algum lugar.
A ferramenta mental não é feita para chegar a lugar algum.
A ferramenta mental é feita para viver a experiência e nada mais.

Vocês desejam parar a experiência?
Vocês desejam continuar a experiência dessa dimensão?
Essa é sua escolha.

Mas, imperativamente, se vocês fazem a escolha do ser interior, da divindade, da ascensão, vocês apenas
poderão vivê-la se, no momento em que a Luz se derramar sobre o conjunto do sistema solar, vocês forem
capazes, muito rapidamente, de voltar seu olhar exterior para o interior.
Isso pode ser feito apenas através do silêncio, qualquer que seja o alarido do mundo.



A Luz vem para vocês.
A Luz vem dissolver a sombra e, portanto, dissolver o mental.
O mental pertence inegavelmente à sombra e ao mundo da manipulação.

O mental pode também revestir-se de alguns dos atributos da Luz para manter a ilusão, mas a luz mental não é
a Luz divina.
A luz mental é a luz da cabeça.
A Luz divina é a Luz do coração.
A luz mental os faz compreender o mundo no qual vocês vivem.
A luz mental os ajuda a avançar nas trevas.
Em caso algum ela pode aceitar que vocês vivam a Luz interior.

Assim ilustra-se, nessa forma que vocês habitam, uma luta.
Uma luta se faz em vocês e vai se fazer, em vocês, entre suas aspirações as mais interiores e, eu diria, seus
demônios exteriores.

Se vocês não pacificaram suficientemente, através do silêncio, se vocês não acalmaram suficientemente essa
exteriorização, no momento vindo vocês terão uma incapacidade quase total para penetrar em seu santuário
interior.
A única solução para a encarnação encontra-se nesse nível.

O silêncio permite-lhes, ademais, acalmar efetivamente outras coisas além do mental.
O mental não quer esse silêncio, porque ele está à vontade apenas no alarido.
Ele está à vontade e desabrocha apenas na contradição, na compreensão, na divisão.
Ele vai mesmo se servir, em alguns casos, de sua divindade para fazê-los levar julgamentos de valor sobre o
bem e o mal.
O bem e o mal que é apenas o reflexo de algumas lutas nesta dimensão.

Mas se sua consciência eleva-se bem além das limitações da encarnação, vocês se aperceberão muito
rapidamente que o bem e o mal é apenas uma ilusão a mais.
Essa dicotomia entre o bem e o mal mantém a manifestação e a dualidade.

A mudança interior, se vocês a desejam, vai fazê-los perceber que não há nem mal nem bem, que tudo é
perfeito na unidade, na verdadeira Luz.

O perigo de toda forma de conhecimento é mergulhá-los na ilusão da luz mental.
Isso é extremamente importante.

Vocês devem se colocar a questão do que vocês desejam, vocês, como consciência, e não o que deseja seu
mental, porque ele responderá inexoravelmente a mesma coisa.
Ele dirá: equilibrar as construções de suas vidas, equilibrar o afetivo, equilibrar os valores materiais como o
dinheiro, encontrar um lugar em que lhes agrade viver.
E vocês vão aderir a isso, esquecendo, assim, que vocês são seres de Luz autêntica e verídica.
Isso não é inútil, porque, o que acontece quando da exteriorização nesta dimensão?
Vocês vão reforçar, por um fenômeno de privação de Luz, a Luz interior, porque a Luz não desaparece jamais.

Mas o que acontece quando vocês comprimem, acrescentando camada por camada da ilusão mental, em suas
construções?
Vocês comprimem cada vez mais a Luz no interior de vocês, mas ela não pode jamais apagar-se, porque vocês
são, de toda eternidade, seres de Luz.

Então, progressivamente e à medida que colocarem, de modo figurado, vestimentas sobre vocês para proteger-
se do sofrimento, para proteger-se desse mundo que vocês mesmos criaram, progressivamente e à medida
que vocês colocarem vestimentas, camadas de crenças, camadas de materialidade, camadas de proteção,
vocês vão, cada vez mais, comprimir a Luz.
Esta vai asfixiar-se, mas jamais apagar-se.

E essa compressão da Luz vai, devido aos mecanismos do mental, a um dado momento, permitir uma
explosão.

Se vocês colocaram suficientemente camadas, paradoxalmente, a explosão será mais fácil, na condição de que
vocês a aceitem.

A Luz está tão comprimida no interior, que existe um estado de instabilidade extrema.
É o que vocês vivem no interior de vocês.
É também o que acontece, não sobre a Terra, mas sobre o conjunto de seu sistema solar, por fenômenos
astronômicos extremamente potentes.

A emissão da Luz ao nível do sol (que é a encarnação no que vocês veem da Luz divina) está comprimida pela
materialidade.



Mas, a um dado momento, o grau de compreensão torna-se tão intenso que a Luz pode apenas extirpar-se e
escapar para ir para onde ela deve ir, ou seja, sobre a Terra e sobre os outros planetas.

Esse movimento cíclico, como eu dizia, tornou-se possível apenas por um mecanismo celeste específico, não
ligado a aspectos astrológicos, mas a deslocamentos de planetas específicos, escapando aos ciclos de
revolução solar, mas sendo ligado a um processo específico cíclico, eu repito, que se reproduz apenas a cada
52.000 anos.

Vocês imergiram, desde algumas semanas de seu tempo terrestre, nesse final dos tempos.
Tempos descritos, tempos desvendados de diferentes maneiras, em todos os tempos, pelos seres que tiveram
acesso à interioridade.

Não se demorem demasiado tempo a observar, olhar o exterior porque, obviamente, nesses períodos de
sofrimento da materialidade há como uma avidez do mental para apreender-se do que acontece no exterior.
Mas o que acontece no exterior é exatamente a mesma coisa que acontece em seu interior.
É, simbolicamente, o combate da sombra e da Luz, apenas que a Luz autêntica não combate jamais.
A Luz contenta-se em ser.
A Luz não é ação.
A Luz é estado.

A partir do momento em que vocês querem combater a sombra, a materialidade, pela Luz, isso é também uma
ilusão do mental (por vezes eficaz), mas não é a solução.
A solução está no abandono à Luz, que se faz graças à ferramenta do silêncio.

O silêncio vai lhes permitir entrar em ressonância, muito mais rapidamente do que qualquer outra coisa, com a
Luz autêntica que vocês são.

O mental vai tudo fazer para impedi-los, de uma maneira ou de outra, de encontrar o que vocês são, porque ele
sabe muito bem que, quando o ser interior é revelado, o mental é submetido à vontade da Luz revelada.
Ele não desaparece.
Ele desaparecerá após a dissolução e após, se tal é seu desejo, a ascensão.

Mas o mental vai tornar-se, por sua vez, assim que vocês tiverem encontrado a interioridade, um servidor de sua
consciência e não o inverso.

Vocês são seres multidimensionais, vocês são seres de Luz, isso vocês sabem, mas seu mental também sabe e
ele sabe também que essa Luz põe em perigo a própria existência dele.
Ele vai, portanto, criar, ele mesmo, a própria luz.
Ele vai, portanto, criar, ele mesmo, as próprias oposições ou dualidades que vocês vão reencontrar em seu
mundo exterior.

Então, o único modo de não se fazer prender por aquele que quer ser o mestre, mas que deve ser o servidor, é
o silêncio.
Não há outra alternativa.

No alarido do mundo, a Luz que vem ao encontro da sombra e da materialidade não vem lutar, vem irradiar e
ser.

A sombra não pode desaparecer no combate.
O combate faz parte da dualidade.
A ausência de combate é a unidade.
A Luz se basta a si mesma.
A consciência se basta a si mesma.

Enquanto vocês creem e vivem o contrário é que o mental é seu mestre e não vocês.

Tudo é feito, nessa sociedade, para privilegiar o mental.
Tudo é feito, nessa sociedade, para mantê-los na privação de seus direitos divinos.
Tudo é feito, nessa sociedade, para mantê-los na ilusão.
E vocês participam disso.

Aí estão alguns elementos complementares ligados de maneira, certamente, um pouco abstrata, mas não é
meu papel insistir nos eventos meteorológicos ou cósmicos.
Meu papel é conduzi-los a aceitar a interioridade e o silêncio.

Então, vou propor a vocês agora, todo esse discurso que tiveram através das palavras, fazê-los viver, agora,
através do silêncio, antes de dar-lhes a palavra para o que vocês têm a perguntar.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

Vamos agora abrir um espaço de interações através das palavras.



Eu lhes darei a resposta pelas palavras e, a cada vez, a resposta do silêncio e, num terceiro tempo, a resposta
pela Luz.

Questão: a quê corresponde a música que se pode ouvir, mesmo no silêncio, em particular pelaQuestão: a quê corresponde a música que se pode ouvir, mesmo no silêncio, em particular pela
manhã, ao acordar?manhã, ao acordar?

Quando vocês vivem ou aproximam-se do silêncio, os momentos em que vão dormir, os momentos em que
acordam são espaços privilegiados e interfaces entre o exterior e o interior.

Fazer o silêncio no exterior, estar no silêncio interior, é um estado.
Nesse estado não há o nada, há a música das esferas, há o som da alma e o canto da alma.

O que é percebido nesses momentos privilegiados é o espaço do canto interior, canto da alma e música das
esferas.

Quando vocês não escutam mais o mundo exterior, os outros seres humanos, seu mental, e vocês estão nesse
silêncio, o silêncio não é o nada, o silêncio é plano de Luz e a Luz tem um som.

A Luz autêntica tem vários sons que vão do som da alma revelada a si mesma até músicas das esferas e até
planos os mais próximos da Fonte que, eles também, evoluem nesse som.

Assim, o que vocês vivem corresponde a isso.

Aí está agora a resposta pelo silêncio.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

Eis agora a resposta da Luz.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

Outra pergunta.

Questão: a noção de fluxo e refluxo de que você falou corresponde à reversão dos pólos?Questão: a noção de fluxo e refluxo de que você falou corresponde à reversão dos pólos?

Sim, em sua fase final.
A reversão é um momento, ao nível coletivo, onde se vive, de maneira muito precisa, a dissolução ou a
persistência da precipitação ou da cristalização.

Entretanto, o que vocês vivem no interior deve ocorrer, não de maneira sincrônica à reversão do planeta, mas
deve seguir uma linha diretora e uma preparação.
Vocês estiveram, durante todo este ano de seu tempo terrestre, no ano da preparação, através de seus
caminhos individuais, de seus sofrimentos e de suas alegrias na dualidade.

Vocês viveram, todos, uma preparação para viver (se tal é seu desejo) essa reversão.

Compreendam, efetivamente, que, quando eu ilustro isso no interior de vocês, pela reversão do mental para a
Luz, isso corresponde também a uma reversão em todos os sentidos.

Vocês estão na superfície da Terra, de um planeta, vocês estão, portanto, na exterioridade da vida.
A vida numa unidade pode ser feita apenas no interior e não no exterior, não unicamente de seu ser, mas
também do planeta.

Aí está agora a resposta pelo silêncio.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

Eis agora a resposta da Luz.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

Outra pergunta.

Questão: por quê é difícil encontrar o silêncio, mesmo num lugar monástico, com mais forte razãoQuestão: por quê é difícil encontrar o silêncio, mesmo num lugar monástico, com mais forte razão
na vida social, frente à doença?na vida social, frente à doença?

Vocês não encontrarão jamais o silêncio interior num lugar dedicado ao silêncio exterior.

Alguns seres puderam, nesses espaços fechados, encontrar o silêncio interior e a própria divindade, mas eles
foram excessivamente raros, em todas as religiões, porque esses lugares são uma criação de seu mental.



O silêncio interior é um processo de si consigo mesmo e não é, de maneira alguma, ligado a um lugar.

Sua crença os faz aderir ao fato de que vocês devem excluir-se do mundo para viver num lugar onde se vive o
silêncio exterior, mas o silêncio exterior não é o silêncio interior.
Esses lugares são tipicamente (e eu falo de todas as religiões e de todas as crenças) lugares onde vocês
podem aproximar-se vibratoriamente do estado interior, mas vocês ali não chegarão jamais.

Eu repito, o estado interior de silêncio não é dependente de circunstâncias exteriores sociais ou ainda de
saúde.
A doença pertence a esse mundo manifestado.
Na finalidade, a doença é apenas o reflexo da dualidade que vocês vivem.

Querer extrair-se, por uma decisão mental, do barulho exterior, colocando-se num lugar de silêncio, tem
apenas muito poucas chances de conduzir a fazê-los encontrar seu ser interior.

Vocês terão mais facilidades para viver e para descobrir esse estado de divindade na natureza, numa parada de
toda atividade mental.
Não há outra alternativa.

Vocês poderão passar milhares de vidas a se fechar em lugares propícios à oração, à meditação, sem, no
entanto, encontrar o Pai.

Olhem em todos os modelos religiosos (quaisquer que sejam: orientais, ocidentais). O número de seres que
realizaram a divindade é tão restrito que vocês os chamaram de Mestres no Oriente e de Santos no Ocidente.
Mas esses seres estavam já na interioridade antes de juntar-se a esses lugares de silêncio exterior.

Em outros termos, qualquer ser humano que tenha o desejo de escapar à dualidade irá refugiar-se nos lugares
de silêncio exterior, lugares protegidos da agitação do mundo, mas é apenas uma transposição de um barulho
a outro barulho, que é aquela de uma crença a outra crença.

Enquanto a mínima crença fizer parte de vocês, vocês não poderão encontrar a unidade e a divindade.
Assim é.

Trata-se, portanto, já, de uma aceitação de que o Pai não pode ser encontrado no exterior de si mesmos num
lugar sagrado, mesmo se, em alguns casos, esse lugar possa ajudá-los, não para fazer silêncio, mas para sentir
a eternidade.

Sentir a eternidade não é viver a eternidade.
Sentir a unidade não é viver a unidade.

Assim, vocês se encontram frente a uma parede.
Ora, uma parede estará sempre aí enquanto vocês não tiverem compreendido que o silêncio interior se faz no
interior de vocês e não num lugar exterior a vocês, qualquer que seja.

Eu sei que isso pode ser extremamente difícil em relação às crenças construídas pelo ser humano, crenças na
intercessão de um mediador entre vocês e o Pai.

Como vocês querem que haja um mediador entre vocês e o Pai?
Se vocês aceitam esse princípio, vocês cristalizam ainda mais a divindade.
Como viver a unidade enquanto vocês têm a mínima crença?

Olhem mesmo alguns personagens históricos.
Vou tomar aquele que vocês conhecem mais no Ocidente: Cristo.
Cristo mostrou-lhes o caminho.
Cristo veio permitir o que vocês vivem atualmente, mas em caso algum Cristo pode ser encontrado no exterior.
O personagem histórico foi grandemente falsificado pela dualidade e pelo mental dos homens.

O mental é ligado ao medo e ao poder.
O medo e o poder induzem a ainda mais dualidade.

Vocês não podem encontrar o Pai no poder.
Vocês não podem encontrar o Pai na agitação.
Vocês não podem encontrar o Pai nas histórias passadas.

O Pai está no eterno presente.
O Pai está presente em vocês, a todo instante.

Basta percebê-lo e tomar consciência.
Isso é muito mais simples do que quiseram fazê-los crer os sistemas religiosos.
Não há necessidade de milhares de vidas para realizar o Pai.
Há necessidade apenas do silêncio.



Ora, vocês buscam o silêncio no exterior, mas eu falei do silêncio interior.

Eis agora a resposta do silêncio.

... Efusão de energia…... Efusão de energia…

Eis agora a resposta da Luz.

... Efusão de energia…... Efusão de energia…

Outra pergunta.

Questão: a Luz interior poderia aparentar-se a uma percepção física de felicidade, de paz interior,Questão: a Luz interior poderia aparentar-se a uma percepção física de felicidade, de paz interior,
de serenidade?de serenidade?

Quando vocês encontram a Unidade, a divindade, a Luz autêntica, esta vai manifestar-se à sua consciência
como um estado de alegria interior, sem objeto, sem apoio, não ligada a algo de exterior.
A unidade é a paz.
A unidade é a felicidade.
A unidade é a certeza.
A unidade é evidência.
A evidência não requer qualquer questão.
A evidência não chama qualquer julgamento.
A evidência não chama qualquer dualidade.
A evidência da unidade basta-se a si mesma.

Quando vocês tocam esse espaço, é-lhes proposto, como ser humano no caminho, viver isso de maneira
temporária, fazendo com que isso não seja um estado estabilizado, mas uma experiência.
Essa experiência está unicamente aí para encorajá-los e mostrar-lhes o objetivo.
Cabe a vocês, depois, decidir, saber se querem instalar-se nesse estado ou não.

A experiência da Luz tornou-se hoje possível nesse plano para muitos seres humanos, mas a experiência da
Luz não é viver a Luz.
A experiência da unidade não é viver na unidade.

Vocês viverão na unidade a partir do momento em que essa evidência seja uma certeza interior, para além da
crença, para além de seu sentido de valores, para além daquilo em que vocês creem.
É um estado interior de certeza que poderia, efetivamente, aparentar-se ao que se chama felicidade.

Eis a resposta pelo silêncio.

... Efusão de energia…... Efusão de energia…

Eis agora a resposta da Luz.

... ... Efusão de energia…Efusão de energia…

Outra pergunta.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Eu lhes proponho, antes de retirar-me, transmitir-lhes novamente toda a minha paz e todas as bênçãos da Luz e
viver um instante de comunhão com a Luz.

... ... Efusão de energia…Efusão de energia…

_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu sou RAM.
Recebam a minha paz.

Eu venho, nesse momento, através de minha presença, ajudá-los pela vibração, pelo silêncio e pelas palavras a
irem ao seu ser interior, ao espaço onde não se encontra qualquer tensão, num espaço onde se encontra o
equilíbrio, num espaço onde se encontra a paz.

Trata-se do único espaço, aliás, onde vocês podem encontrar a paz, o equilíbrio e o que vocês são.

Há múltiplas semanas que eu venho discorrer, emitir essa consciência específica que é a consciência do ser
chegado ao centro dele mesmo, lá onde se resolvem todas as tensões e todas as oposições, lá onde se
encontram a solução, a chave, a porta e a Luz.

Eu lhes afirmei que o obstáculo o mais forte para o acesso à sua interioridade era o mental e que, por outro
lado, esse mesmo mental podia ser domesticado a fim de ajudá-los a ir para o silêncio.
Nesse silêncio e nesta paz, o que vão encontrar?
Vocês vão encontrar a certeza e a evidência do que vocês são.
Vão encontrar a paz que vocês procuram.
Vão encontrar a segurança que procuram.
Vão encontrar um sentido para o que vocês são e quem vocês são.

Não há pergunta que não tenha resposta neste espaço, porque toda pergunta resolve-se pela equação do
amor.
Qualquer pergunta que não teria resposta seria apenas uma pergunta que não tem sentido em sua vida.

De fato, o espaço do coração é o espaço da resolução.
O espaço do coração é o espaço onde não há pergunta, nem sobre sua vida, nem sobre o sentido de seu
destino, nem sobre escolhas duais.

Penetrando o templo do coração, abrindo-o, vocês entram na evidência e na transparência.

Entrando em evidência e na transparência vocês se aperceberão que não pode existir, neste estado específico
(que corresponde a outra dimensão que vocês despertaram nesta dimensão) não pode ali haver espaço de
interrogações, espaço de medos, espaços de projeções.
Vocês viverão a totalidade do instante.

Isso não os desconectará de seu real, mas permitir-lhes-á ficarem em harmonia com seu estado interior.

Tudo o que lhes custa, tudo o que é esforço, não é a Luz.
A Luz é transparência, a Luz é evidência, a Luz é verdade.

Quando ocorre um problema, qualquer que seja, basta-lhes, quando encontraram o caminho de seu coração,
estarem suficientemente no interior deste para que aquilo se modifique.

E se aquilo se modifica, vocês vão concluir que seu estado interior é exato.
E se aquilo não se modifica, vocês vão concluir que seu estado interior não é exato.
Não há outra verdade além desta.

A partir do momento em que vocês ativam, não mentalmente, intelectualmente, mas real e conscientemente,
este estágio de seu ser, vocês vão penetrar um espaço onde se encontra a alegria, um estágio onde se
encontra a verdade, um estágio onde se encontra a Unidade.

Na Unidade tudo se resolve, certamente não sempre de acordo com que seu mental desejaria, não sempre
necessariamente no sentido da satisfação imediata, mas, no entanto, se vocês agem percebendo esta
transparência, esta evidência, esta verdade, esta Unidade e esta Luz, as coisas desenrolar-se-ão (apesar das
aparências em alguns casos) no sentido de maior Luz, maior verdade, maior transparência e maior amor.

As armadilhas do mental e do ego podem situar-se na negação deste estado interior.

RAM - 21 de dezembro de 2008
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O mais difícil é a iniciação porque, como eu dizia, vocês saberão instantaneamente que ali chegaram quando ali
tiverem chegado, porque aquilo será para vocês um novo nascimento à Unidade, ao mesmo tempo persistindo
a viver os fenômenos duais ligados aos jogos da encarnação.

Este estado de Unidade cria ao redor de vocês um campo vibratório profundamente transmutador, mas
também profundamente perturbador.

Viver a Unidade pode parecer, para alguém que está na dualidade, como execrável, porque vem chocar, violar
e penetrar a sua dualidade, ou seja, o que faz a sua vida ao nível de seu mental, que passa o tempo a dividir, a
separar.
A Unidade é um estado de unificação com você mesmo.

O mundo não é Unidade.
O mundo no qual vocês vivem é a encarnação a mais total da dualidade em seu apogeu.

Todo fenômeno é dual.
Não pode haver ação sem reação.
Não pode haver mal sem bem.
Não pode haver contração sem expansão.
Não pode haver alegria sem tristeza.
Não pode haver tristeza sem alegria.

Só o coração permite aquilo e não depende de uma situação exterior, de uma situação física ou de uma
situação psicológica.

Enquanto aquilo permanecer é que vocês estão apegados aos seus próprios sofrimentos, qualquer que seja o
nível em que estes se situem.
Não há outra verdade ainda que isso possa, em alguns casos, ser difícil a aceitar, a compreender e, sobretudo
a integrar.

Mas o momento em que vocês penetrarem nesse templo interior, vocês farão aparecer isso a vocês também
como uma evidência.

A intensidade da irradiação recebida sobre cada indivíduo, nesse momento, sobre o planeta, corresponde ao
que foi chamado a hora ou o momento em que se vem bater à sua porta, onde a recordação de sua divindade
recorda-se a vocês.

Vocês vão responder ou vão continuar a manter regras sociais, regras de crenças, regras construídas e
ilusórias?
Tudo depende, eu repito, de suas crenças, mas todas as crenças na dualidade, as crenças da necessidade de
um ser exterior para encontrar sua completude, a necessidade mesmo de um teto e de uma cama (que lhes
parecem, no entanto corresponder a necessidades e satisfações fundamentais da vida) são apenas ilusões.

O que eu digo é a verdade, não pode ser a sua.
Cada um tem a sua verdade, mas a verdade é una em essência e em sua finalidade.

Vocês devem penetrar e poderão penetrar no espaço do coração apenas no momento em que tiverem
abandonado e soltado todas suas crenças ilusórias sobre o desenrolar da vida.

Vocês foram condicionados por si mesmos, por um lado, pela sociedade, por outro lado e pela encarnação,
por um terceiro lado, por aceitarem certo número de limitações.
Limitação de seu acesso à sua divindade.
Limitação de seu acesso à sua soberania.
Limitação de seu acesso à Unidade.
Isto toma fim, se vocês o aceitam, se o desejam do mais profundo do Espírito que reside em vocês.

Eis agora isto expresso através da vibração e da Luz.

... Efusão de energia…

Para completar isto em algumas palavras, vocês estão num fim de ciclo, estão num período que corresponde à
reversão.

Vocês estão no ano que o Arcanjo Jofiel chamou «a confrontação».

Vocês estarão, no próximo ano, no ano do acordar e do despertar, para alguns de vocês, mas não creiam que
o resto da humanidade vai olhá-los como salvadores.
Eles vão olhá-los como inimigos, porque o princípio da vida em dualidade corresponde à negação da Unidade
e aqueles que vivem na dualidade, e com razão, que têm necessidade de prosseguir certas formas de
experiências duais, não podem aceitar a Unidade que vocês representam.



Se você decide ir para seu coração, as tensões postas em jogo entre os grupos de indivíduos, entre os
pensamentos (mesmo unitários e duais) serão ilustradas e acompanhadas por tergiversações de diversas
ordens sobre as quais não me cabe estender.

Retenham, e já o disse em numerosas reprises, que todo medo é uma projeção do mental no futuro.

A Unidade não conhece o medo.
A Unidade pode acompanhar-se de circunstâncias exteriores dramáticas, em todos os sentidos do termo, e,
entretanto, a Unidade permanece.

Os acontecimentos, quaisquer que sejam nesta dualidade, tentam muito frequentemente atraí-los pela
sedução, pela convenção, pelas leis, pelas crenças e pelo medo.

A Unidade é um estado que se basta por si mesmo, que não se importa com o que acontece no exterior.

Em tempo linear (o que chamo «tempos linear» é um tempo fora do fim do ciclo que vocês vivem) é
perfeitamente possível pôr as fundações e construir certo número de coisas através do reencontro com a sua
própria Unidade.
Pode ser uma religião.
Pode ser uma filosofia.
Pode ser uma escola.

Isso é válido em tempo linear, mas não em fim de ciclo.
Em fim de ciclo é-lhes pedido unicamente concentrar-se e unir-se ao que vocês são e nada mais.
O resto não tem necessidade de vocês para desenrolar-se e para chegar.

A solicitação de seu ser interior deve tornar-se o tema de sua conduta se, contudo, vocês desejam a Unidade.

Na Unidade, recordem-se, tudo se dissipa, mas o acesso à Unidade é ao mesmo tempo extremamente
simples, mas, ao mesmo tempo, extremamente complexo.
Isso se tornará simples e é talvez simples, para alguns de vocês, progressivamente e à medida que vocês se
aproximam da essência situada no centro de seu ser.

Em contrapartida, se isso lhes parece complicado, se lhes parece impraticável, se lhes parece fora de alcance,
então, naquele momento, coloquem-se a questão, talvez vocês não tenham terminado com suas escolhas de
dualidade.

A Unidade é um estado interior que não pode enganar.
Não se assemelha a nenhum outro.

Não se assemelha a uma satisfação dos sentidos, não se assemelha a uma satisfação intelectual, não se
assemelha a uma satisfação emocional e ainda menos a uma satisfação espiritual.

É, antes de tudo, um estado de ser que se basta a si mesmo porque é a totalidade do ser realizado.

Eis agora a resposta pela vibração e pela Luz.

... Efusão de energia…

Então, irmãos e irmãs vamos, se querem efetivamente, acolher a vibração da Unidade e o silêncio em nossos
corações.

Essa será minha benção e o amor de minha intervenção.

... Efusão de energia…

_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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Segundo o Venerável ORIONIS:
“Este é o exercício mais simples, mais autêntico, mais completo e, sobretudo, o mais seguro.” (ORIONIS – 08-02-2009)

Eu sou RAM.

Já faz quase quatro meses que eu venho instruí-los através de palavras, através da vibração, através da Luz e
através do silêncio, sobre o coração.

Além das palavras, além da vibração, além da Luz e além do silêncio, será necessário agora que, por vocês mesmos,
através do que eu chamaria de consciência/energia, vocês possam reproduzir à vontade este nível de consciência.

Eu lhes proponho então, em primeiro lugar, reunirmo-nos em silêncio interior, e deixar aflorar à consciência a
percepção da consciência/energia.

Esta consciência/energia manifesta-se desde o momento em que vocês direcionam a sua consciência no instante, no
momento e no corpo.

O estado que vocês devem perceber antes de começar a utilizar a consciência/energia é um estado de calma interior
desprovido de emoções, desprovido de pensamentos, desprovido de movimentos.

Vocês devem se assemelhar à superfície de um lago, sem correntezas e sem movimentos.

Vocês podem se ajudar com a respiração, sem direcionar essa respiração, unicamente centrando-se na expiração,
inspiração e na pausa entre a expiração e a inspiração.

Este exercício de silêncio é anterior ao que nós vamos fazer e deverá estar estabelecido antes de começar o nosso
trabalho sobre a consciência/energia.

Vocês devem parecer com a superfície de um lago que nada pode afetar nem de dentro, nem de fora.

***

Enquanto vocês estabilizam este estado, algumas palavras sobre a consciência/energia.

Em estado de recolhimento, em estado de interiorização (em estado de meditação, se vocês preferirem), a sua
consciência, ao se deslocar, ao se direcionar sobre certos pontos, certas zonas, vai ser acompanhada pela energia.

A energia é a chave que destranca a porta do seu coração.

RAM – 26 de dezembro de 2008
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Nós vamos percorrer um caminho dentro de seus corpos que corresponde à abertura dos seis pontos do coração,
permitindo penetrar de forma fácil e simples, o seu santuário interior.

Mas, por enquanto, vocês continuam mantendo a superfície de um lago calmo, onde nada externo ou interno pode vir
alterar esta superfície plana sem movimentos.

O procedimento que nós vamos abordar pode ser reproduzido.

Ele lhes tomará, em tempo terrestre, de 20 a 30 minutos.

Ele consiste em levar a sua atenção e, consequentemente, a sua consciência, em locais e pontos do corpo
extremamente específicos, em uma ordem precisa, a fim de destrancar os seis cadeados da sua interioridade.

Será suficiente seguir o ritmo que eu vou lhes propor e os lugares do seu corpo aonde vou lhes pedir,
sucessivamente, para levar a sua consciência.

Assim, vai instalar-se, na região do peito, um nível vibratório que para alguns de vocês é inédito.

É neste nível vibratório da consciência/energia que se encontra a unidade, o êxtase e a íntase, e o acesso à sua
Divindade.

Não existe outra porta, não existe outro caminho.

Mesmo para aqueles que o vivenciaram sem saber, eles passaram pela ativação destes seis nós, destes seis pontos,
destas seis trancas.

Tudo o que vocês terão que fazer é levar a sua consciência para os pontos que eu vou indicar para vocês.

Durante os poucos minutos em que a sua consciência estiver centrada nesta zona do seu corpo, vocês irão ativar
vibratoriamente o espaço sagrado interior do seu ser.

Mas nós voltamos, agora, à superfície do lago.

... Irradiação de energia ...

A sua consciência vai agora se direcionar para a sua coluna vertebral, na altura das suas omoplatas.

Trata-se de uma região e não de um ponto específico.

A sua consciência, na sua totalidade, dirige-se agora ao meio da sua coluna vertebral, entre as duas omoplatas.

Uma região extensa.

O simples fato de levar sua consciência a esta região vai criar rapidamente uma leve fonte de calor nas suas costas.

Vamos fazer isto juntos, agora.

Este calor alcança e irradia o interior do seu peito.

Deixem-no agir.

Vocês continuam levando a sua consciência para esta região extensa de mais ou menos 10 a 15 cm de diâmetro na
altura das suas costas.

Não se deixem perturbar pela vibração e pelo calor.

Estejam conscientes e levem a sua consciência para lá.

... Irradiação de energia ...



Vocês vão agora transportar a sua consciência entre o plexo solar e o plexo cardíaco, na ponta do seu esterno.

Vocês concentrem a sua consciência neste ponto sem se preocupar com o que acontece na região como um todo.

Não tentem analisar, compreender.

Simplesmente levem a sua consciência onde estou indicando.

Nós não estamos mais em uma região, mas em um ponto específico: a ponta do esterno.

... Irradiação de energia ...

Sua consciência vai agora se direcionar acima do seu seio direito e embaixo da sua clavícula: uma região ampla de 5
a 10 cm de diâmetro.

Não se preocupem com o que vocês sentem fora deste ponto, no momento.

... Irradiação de energia ...

A sua consciência dirige-se agora à região simétrica, do lado esquerdo do seu peito, acima do seio esquerdo e abaixo
da sua clavícula esquerda.

... Irradiação de energia ...

Sua consciência direciona-se agora à base da sua garganta, aí onde existe uma concavidade, neste ponto específico.

... Irradiação de energia ...

Finalmente, a sua consciência dirige-se ao sexto ponto que fica no centro do plexo cardíaco, no meio do seu peito, à
frente.

... Irradiação de energia ...

Nós vamos, se vocês concordarem, fazer uma segunda vez este percurso da consciência/energia.

Novamente, a sua consciência é levada na altura das suas costas, entre as omoplatas.

Trata-se de uma região ampla de 10 cm de diâmetro.

... Irradiação de energia ...



A sua consciência vai, agora, para um ponto entre o seu plexo solar e o seu plexo cardíaco, na ponta do seu esterno.

Deixem de lado o que acontece no resto do seu corpo.

... Irradiação de energia ...

Depois, a consciência é levada acima do seu seio direito e abaixo da sua clavícula, em uma região de mais ou menos
7 cm de diâmetro.

... Irradiação de energia ...

Em seguida, a sua consciência transporta-se à região simétrica, do lado esquerdo.

... Irradiação de energia ...

Depois, a sua consciência é transportada ao quinto ponto: a parte inferior da garganta, na concavidade, acima do
esterno.

Trata-se de um ponto.

... Irradiação de energia ...

E a sua consciência transporta-se, em seguida, ao último ponto de consciência, no meio do seu peito, bem no meio
do chakra do coração, na face anterior do seu peito.

... Irradiação de energia ...

Vocês abriram agora os seis cadeados e vocês penetram, enfim, no centro do peito, no interior.

... Irradiação de energia ...

A sua consciência agora pode se voltar para algumas explicações complementares que eu tenho que lhes dar em
relação a este trabalho da consciência/energia.

Existem, então, seis chaves sucessivas que permitem destrancar, mais uma vez, o acesso ao seu interior.

Muitos seres humanos param no momento da percepção do seu próprio chakra do coração que está voltado para a
parte da frente do peito.

Existe uma etapa, depois dessa, que é a passagem desta irradiação exterior para uma irradiação interior.

Os seis pontos dos quais eu falei, e que foram ilustrados pela vibração da sua consciência neste nível, são os seis
guardiões que cuidam para que aquele que não estiver pronto não possa penetrar no santuário.



A fonte do que vocês são não está ligada unicamente ao seu chakra do coração, mas, muito mais, a este ponto no
meio do coração, no interior do meio do peito.

É aqui, e em nenhum outro lugar, que reside a Unidade, a alegria, a plenitude e a totalidade do que veio buscar o ser
humano na encarnação.

Tudo partiu deste ponto e deve retornar para este ponto.

***

A abertura das chaves e dos cadeados destes seis pontos deve ocorrer a cada sessão.

Estas portas e estes cadeados fecham de novo a partir de momento em que, novamente, a sua consciência volta a se
interessar pela vida comum.

Somente no ser realizado, no ser totalmente desperto que isto irá se tornar permanente e um estado estável.

O estado estável não é a irradiação do coração para fora, mas a irradiação do coração para este centro, no centro do
ser.

Se vocês tiverem perguntas em relação a este procedimento, eu responderei.

***

Ninguém faz perguntas.

***

O silêncio de vocês é a garantia de que o procedimento que nós acabamos de estrear para vocês pode ser repetido
de forma fiel e autêntica.

Vocês poderão realizar este procedimento quantas vezes vocês quiserem.

Em um primeiro momento respeitem a etapa essencial, preliminar, da superfície do lago da montanha.

Depois de algumas repetições deste procedimento, vocês serão capazes de abrir estas portas e estes cadeados na
vida comum.

O último estágio corresponderá ao momento em que vocês irão perceber a vibração interior do chakra do coração, no
centro do centro do peito.

Não percam tempo focando a sua consciência nas manifestações que ocorrem.

Contentem-se em vivê-las.

Isto é essencial para o bom desenrolar do procedimento.

Irmãos e irmãs, se vocês não tiverem perguntas, eu os abençoo, mais uma vez, e eu digo a vocês até breve.

 

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

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

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

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

Elas batem à porta, na cimeira de seu ser.

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

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

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

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

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

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

Eu os deixo trabalhar agora.

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

último, o coração interior.

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

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

(ndr: os participantes aplicam esse protocolo)

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

se faça no coração interior.

... Efusão de energia …

RAM – 3 de janeiro de 2009
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Eis realizado o estado de reconexão que permite a transição.
Cabe-lhes estabilizar este estado em vocês, quando têm a oportunidade.

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

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

a fim de estabelecer a reconexão.

... Efusão de energia …

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

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

***

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

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

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

***

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

fim de fevereiro de 2009)?

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

***

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

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

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

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

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

***

Questão: essas energias podem provocar problemas visuais?

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

da reconexão.



***

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

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

***

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

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

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

coração interior.

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

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

***

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

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

***

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

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

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

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

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

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

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

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

... Efusão de energia …

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



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

Eu lhes digo até breve.

************
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 ~ ELEVAÇÃO e ASCENSÃO ~

Eu sou RAM.

Recebam todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.

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

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

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

seu coração.

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

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

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

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

***

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

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

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

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

RAM – 7 de fevereiro de 2009
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Na hora da morte, a sua consciência, que estava exteriorizada na manifestação desta dimensão, deve se extrair desta
dimensão pela morte do apoio chamado de corpo, a fim de viver em uma outra dimensão.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o coração interior.

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

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

***

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

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

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

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

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

consciência para esta realidade tridimensional.

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

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

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

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

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

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



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

***

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

Isto necessita de uma preparação.

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

para entrar na Unidade.

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

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

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

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

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

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

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

sejam emocionais, quer sejam físicas.

***

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

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

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

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

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

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

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

***

A solução é interior, ela jamais será exterior.

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

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

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



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

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

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

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

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

que serão recordadas no último momento.

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

***

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

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

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

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

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

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

Não sigam ninguém além do seu ser interior.

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

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

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

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

nisso.

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

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

Isto é capital e importante, isto é essencial.

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

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

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

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



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

***

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

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

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

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

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

Isto é um erro, isto é um engano.

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

Não procurem um prazo de tempo.

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

doravante, a possibilidade de ascensionar a seu ritmo.



Vocês têm a ‘possibilidade’.

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

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

***

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

da Luz.

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

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

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

***

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

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

O acesso às outras dimensões encontra-se no coração.

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

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

mental.

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

Sejam abençoados.
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 Eu sou RAM.
Eu lhes transmito a minha Paz.
Eu lhes transmito o meu Amor.

Para aqueles que não me conhecem, eu posso ser chamado, hoje, um Mestre Instrutor.

Eu represento a fusão da linhagem do elemento ar.
Eu fui, como vocês, um humano e realizei, em minha vida, a fusão de minha linhagem de origem com meus Mestres anteriores.

Eu realizei o Si.
Eu realizei a Unidade.

Meu caminho é o caminho do Coração.

Assim, eu dei, em numerosas vezes, através das palavras, através do silêncio, através da vibração e da Luz, certo número de
elementos que permitem ir para o Coração, ir para a Essência e ir para a Unidade.

Como vocês sabem (e como inúmeras fontes lhes dizem e repetem incansavelmente), vocês encarnaram numa época que abre,
certamente, a maior possibilidade para o ser humano juntar-se à sua Essência e reencontrar sua Essência.

O caminho do Coração é o caminho do Amor.
Nem todos os amores são o caminho do Coração.

O caminho do Coração é o caminho da doação.
O caminho do Coração é o caminho do abandono.
O caminho do Coração é o caminho da Unidade.

Eu insisti, em minha vida, sobre a possibilidade que oferecia uma ferramenta, perfeitamente adaptada ao ocidental e que devia lhe
permitir, graças a esta ferramenta, aproximar-se do santuário do ser: esta ferramenta é o intelecto ou o mental.

Trata-se, aí, de um paradoxo porque, na dimensão do Coração, não há mental, não há intelecto e, no entanto, vocês podem
domesticar, domar seu mental para que ele trabalhe, não mais no caminho da separação e da divisão, mas que ele trabalhe enfim

para aproximá-los da Unidade.

Eu insisti, e volto a insistir, sobre a qualidade inerente à voz do Coração, esta qualidade essencial é o silêncio.

Assim, eu me exprimo muito frequentemente quando de minhas vindas através de palavras, mas também através do silêncio e
através da vibração.

***

O Coração é o lugar do seu ser onde se resolvem todas as oposições e todas as contradições.

O caminho do Coração necessita um abandono e uma doação.

RAM – 13 de março de 2009
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O que se deve abandonar?
O que se deve doar?

E, bem, convém abandonar os caminhos do medo e os caminhos das dúvidas.

O medo e a dúvida, os medos e as dúvidas são certamente os elementos que os afastam mais do Coração.

O ser humano é dual devido à sua manifestação nesta dimensão.

A dualidade chama a dúvida.
A dúvida chama o medo.

O caminho do Coração é o caminho em que o medo está ausente.

O caminho para o Coração se acompanha, progressivamente, de uma diminuição, seguida de uma eliminação dos medos e das
dúvidas.

Para o ser que realizou o Si no Coração, a dúvida e o medo fecham novamente o Coração, mas aquele que realizou o Si não pode
voltar a fechar totalmente o que foi aberto e despertado.

O mental é uma ferramenta, mas a fonte da dúvida e a fonte do medo situam-se em seu nível.
Sem o mental não haveria nem dúvida, nem medo.

E, no entanto, esta ferramenta mental vai lhes permitir desenvolver não o caminho do Coração, mas desenvolver um elemento que
concorre grandemente para aproximá-los do Coração.

Essa palavra desgastada tem por nome Fé.
A Fé não é uma crença vaga.

A fé é uma atitude interior de certeza quanto à sua Divindade, quanto à Divindade e quanto à Unidade.

Cultivando a Fé na Unidade, a Fé em sua Divindade e a Fé na Divindade, vocês concorrem para que o mental não possa mais
alimentá-los pelo medo e pela dúvida.

Esta etapa é uma etapa de diálogo interior e, portanto, de atividade mental.

A um dado momento, esta atividade mental (pela Essência dual) deve ser substituída pela aceitação e pelo silêncio.

O silêncio é o momento em que sua entidade, em sua totalidade, é capaz de fazer abstração do ambiente, de fazer abstração do
fluxo dos pensamentos e das emoções.

O silêncio é um estado que se desenvolve pela experiência, pelo aprendizado e pelo trabalho.
O silêncio de palavras, de pensamentos, de emoções, o silêncio também da intenção, permite ao Coração se abrir.

A chance de sua época em que vocês estão encarnados é que a Luz vem a vocês.
Ela vem bater à porta do Coração.

Essa é uma oportunidade única porque excessivamente rara, progressivamente e à medida de suas vidas e de seus ciclos.

O medo, a dúvida, é uma condição da dualidade e da encarnação, porque tudo se joga no antagonismo prazer/desprazer,
ação/reação.

O Coração não conhece isso.

***

Vocês devem estar no mundo, mas serem capazes de se extraírem da influência do mundo para encontrar sua Essência.

Vocês não podem encontrar minha Essência e sua Essência escutando minhas palavras.
Vocês não podem encontrar a Essência lendo palavras.

Vocês não podem encontrar a Essência seguindo um ser, por mais elevado que ele seja.
Vocês não podem encontrar a Essência unicamente pela meditação.

Encontrem a Essência.
Encontrar o Coração é um momento de Graça que se realiza por si mesmo, sem intervenção exterior, a partir do momento em que

seu olhar interior não está mais poluído pelo olhar exterior e os condicionamentos exteriores.

A porta do silêncio é um estado de consciência em relação com o sopro e a ausência sopro.

O Coração se desabrocha no abandono.
O abandono é contrário à vontade.

O abandono se junta à Fé.
O abandono se junta à Unidade.

Estes alguns conceitos sendo definidos pelas palavras, eu lhes proponho agora vivê-los, antes de continuar, alguns instantes,



primeiro pelo silêncio.

... Efusão de energia ...

E vamos vivê-lo, agora, pela vibração.

... Efusão de energia ...

Vamos desenvolver, agora, mais adiante, através de palavras, primeiramente, a noção essencial de fusão.

Se seguiu minhas palavras, eu disse que ninguém além de você mesmo pode despertá-lo.
Certamente, instrutores sempre existiram.

Eles mostraram o caminho.
Mas, ainda que efetivamente vocês sigam este caminho, enquanto o seguem, vocês não o realizarão.

O princípio que preside o despertar na Unidade do Coração está ligado ao processo da fusão.
Vocês devem fusionar, em vocês, os pares de opostos.

O primeiro desses pares é sua dualidade.

Toda ação, todo comportamento, toda motivação toma sua fonte numa escala de valor apreendida em bem ou mal.

A Unidade do Coração, a realização do Amor está além da dualidade e está além da apropriação.

A fusão é um ato de abandono que vai lhes permitir se beneficiarem do aporte da energia e da consciência de seres que viveram
antes de vocês ou ao mesmo tempo que vocês, mas nos quais vocês se imergem a fim de fazerem outro o nível de consciência

daquele ou daquela com quem vocês fusionam.

As linhagens são múltiplas, mas não são inumeráveis.

As possibilidades de fusão são inerentes à sua história de alma, à sua história de Espírito e às suas peregrinações nesse mundo da
dualidade.

A fusão é o elemento chave que permite abrir o coração.
Esta noção de fusão está bem além das noções de empatia, bem além das noções de carisma, bem além mesmo das noções de

afeição.

A fusão demonstra a capacidade do ser para resolver sua dualidade pela associação de uma Unidade vivida como exterior.

Imitar não é fusionar.
Seguir alguém não é fusionar, porque isso induz a uma noção de dependência.

A fusão, quanto a ela, propicia a independência e a liberação.

A fusão não é ligada a uma vontade do ego, nem a uma vontade, qualquer que seja, mas é uma ordem natural das coisas que faz
com que, quando uma consciência se aproxima da porta do Coração, abrem-se então canais sutis situados de um lado e do outro

do coração, do chacra do coração.
Esses quatro pontos são os lugares que abrem para a fusão com suas linhagens.

Todo ser humano, qualquer que seja o número de suas peregrinações, qualquer que seja seu carma, qualquer que seja sua origem
estelar, possui quatro chaves e quatro linhagens com as quais ele deve fusionar a fim de realizar a Unidade e a Divindade.

Cada ser humano apresenta em si quatro linhagens e quatro fusões, sucessivas num tempo relativamente breve, permitindo
encontrar sua própria Unidade.

Eu não citarei nomes de linhagem.
É importante compreender que cada uma dessas linhagens é afiliada, no sentido próprio como no figurado, a um dos quatro

elementos: água, fogo, terra ou ar.

A fusão das linhagens corresponde à ativação dos quatro pontos, de um lado e do outro do coração, que permitem ativar os
elementos chamados partículas adamantinas.

Cada partícula adamantina estando em ligação com o sopro Divino e a encarnação dos quatro elementos, em todas as dimensões
existentes e não unicamente em sua dimensão.

Assim, o ser humano apresenta uma linhagem de fogo, uma linhagem do ar, uma linhagem da água e uma linhagem da Terra.
Cada um desses elementos vai trabalhar, no momento da filiação e da fusão, para soprar em vocês o sopro Divino e despertar em

vocês o seu Coração.



As duas etapas prévias são a Fé e o silêncio, a filiação e a fusão para a terceira etapa.

Essas palavras, agora, devem ser ensinadas, esses conceitos, esse segundo conceito, eu o transmito agora, primeiramente, pelo
silêncio.

... Efusão de energia ...

Nós abordamos esse conceito, agora, pela vibração.

... Efusão de energia ...

Vamos agora, se quiserem, desenvolver um terceiro conceito que é aquele da Luz.

A luz que vocês veem é apenas a Sombra da Luz verdadeira.

A Luz verdadeira é Amor e Coração, seu coração é o Coração da Divindade.

Nem todas as luzes são a Luz verdadeira.
A Luz apenas se torna verdadeira quando se instala no coração.

Tudo é um problema ligado à consciência que vocês têm da Luz.
Se sua consciência da Luz é um conceito mental ou um conceito visual, naquele momento, a Luz não pode ir ao coração, ela

permanece na cabeça.

Esta luz não é a Sombra, mas é, de algum modo, um desvio da Luz verdadeira.
Esta luz não é a Luz do Coração e, no entanto, ela é muito tentadora, porque esta luz da cabeça dá acesso a poderes espirituais

imensos.

Ela dá acesso à visão da Luz e, no entanto, ela não é o caminho.
Esta luz, em seu mundo ocidental, foi chamada a luz luciferiana, em oposição e contraste com a Luz verdadeira do Coração,

chamada, sempre no ocidente, a Luz Crística ou, se preferem, a Luz do Filho do Pai, porque vocês são todos filhos do Pai em
atualização.

Vocês compreendem, portanto, que a luz que se vê não é a Luz.
A Luz verdadeira se traduz não por uma visão, mas, antes de tudo, por uma abertura do coração, por um sentimento de plenitude

e de alegria interior.

Porque vocês se tornam a Luz e, tornando-se a Luz, vocês não podem vê-la.

Vocês apenas podem ver a Luz se ela é exterior a vocês.
Se vocês fusionaram com a Luz, vocês não podem mais ver a Luz, porque vocês são a Luz.

Há, aí, uma chave essencial.

Vejamos então, se quiserem, esse conceito pelo silêncio.

... Efusão de energia ...

E eis, agora, esse conceito pela vibração.

... Efusão de energia ...

Vamos mais longe, agora, se quiserem.

Vocês vivem uma época em que a Luz vem para vocês.
Esta Luz, muitos se contentarão em vê-la.

Mas ver a Luz não confere o Coração.

A Luz lhes pede algo de mais importante do que vê-la.
Ela vem lhes pedir uma identificação e, depois, uma fusão.

A Luz tornar-se-á naquela ocasião visível.
Ela virá lhes oferecer a escolha de desviarem-se, de permanecerem na visão da Luz ou, enfim, fazer sua esta Luz, abandonando-



se a ela.
Dessa tripla escolha decorre sua evolução.

A Luz que vem necessita um aprendizado importante do silêncio interior, porque a Luz incomoda a ordem estabelecida, baseada
no poder e na dualidade.

A Luz vem lhes propor, cabe a vocês decidirem: não mentalmente, não emocionalmente, não afetivamente, mas decidir em sua
consciência e em seu Coração.

Exprimamos agora esse conceito pelo silêncio.

... Efusão de energia ...

E percebamos agora esse conceito pela vibração.

... Efusão de energia ...

Eu gostaria que, além das palavras, vocês se impregnassem, sobretudo da vibração e da consciência das palavras.

Vocês nada resolverão pela agitação.
Vocês nada resolverão pelo medo.

O medo, a dúvida, a agitação, são partes integrantes da dualidade.

A Unidade os chama.
A Unidade os chamará cada vez mais forte, de maneira cada vez mais audível, através de palavras, através de sincronias, através

de processos miraculosos.

Cabe a vocês saberem o que querem seguir, o que querem fusionar, cabe a vocês saberem o que querem fazer ou não fazer.

Para além dessas decisões que são, eu repito, duais, é preciso efetivamente compreender que existe um espaço em que a escolha
não se coloca mais.

Este espaço é marcado de silêncio e se encontra ao centro do ser, ao nível do Coração.

Nesse nível encontra-se a solução para a dualidade, a solução para os sofrimentos, as soluções para a falta.
A falta é o sentimento de incompletude e de não satisfação que persegue o aspirante espiritual enquanto ele não estancou essa falta

pela abertura do Coração.

Aprendam a cultivar o silêncio, apesar do alarido do mundo.
Aprendam a escutar o silêncio, porque nesse silêncio interior encontra-se a resposta, porque no silêncio interior não há mais

pergunta e, portanto, tudo é resposta.

Vocês vieram desde o início (e nós viemos desde o início desta dimensão) a fim de subir o nível vibratório e o nível de consciência
desta própria dimensão que nós experimentamos agora e já experimentamos antes.

A solução não pertence a esse mundo.
A solução é outra, no plano dimensional, e esta dimensão de Luz apenas pode se manifestar se vocês param o mundo dual no qual

vocês vivem.
Coisa que se produz espontaneamente quando da morte, e coisa que se produz no aspirante que vive o despertar.

Eis os alguns conceitos que eu desejava, essa noite, imprimir em vocês através das palavras, mas também através do silêncio e da
vibração, que realizamos agora, de maneira conjunta: silêncio e vibração.

... Efusão de energia ...

Vou convidá-los agora, com relação a esses três conceitos que desenvolvi, a questionar, a perguntar e eu tentarei responder de
acordo com um dos três caminhos: as palavras, o silêncio ou a vibração.

***

Questão: a Unidade consiste em encontrar a Divindade em cada um de nós?

A Unidade consiste em desvendar e revelar sua Divindade.
Encontrando este estado, você fusiona, além das linhagens, com o grande Todo.



Você é ao mesmo tempo você mesmo, mas também todo o resto.

Não há mais distância entre sua consciência revelada e o pássaro em seu ramo e a borboleta no outro extremo do planeta e os
milhares de sóis visíveis como estrelas em seu céu.

A distância, própria da dualidade, não existe mais.
Vocês passam da distância para a transcendência ou da distância para a coincidência.

A consciência que era fragmentada torna-se Unidade e unitária.

De uma consciência fragmentada vocês passam para uma consciência unificada em que todas as barreiras que lhes pareciam reais
em seu estado fragmentado não existem simplesmente mais.

Vocês se tornam o raio de sol.
Vocês se tornam o outro.

Vocês se tornam o canto do pássaro.
Vocês se tornam o batimento da borboleta, não o tempo de uma experiência, mas de maneira definitiva.

Resposta da vibração.

... Efusão de energia ...

***

Questão: poderia nos falar do princípio da fusão?

A fusão com uma de suas linhagens traduz a influência de uma corrente de vibrações de consciência que fusiona no interior de
vocês.

A identificação de uma de suas linhagens não é desejável enquanto o momento não chegou porque, naquele momento, haveria
identificação e não fusão.

A fusão se propõe e se realiza no momento oportuno.

Cada fusão, cada uma das quatro fusões vai lhes aportar uma conexão nova para a realidade multidimensional, tanto no plano real
como simbólico, como espiritual.

Vocês passam de uma filiação genética, hereditária, para sua filiação espiritual.
Vocês são unidos, reunificados, fusionados à linhagem.

Essa fusão vai lhes conferir o controle de um dos quatro elementos em vocês e no exterior de vocês.

Alguns seres têm afinidades preferenciais com uma de suas quatro linhagens.
Vou tomar um exemplo de alguém que vem frequentemente vê-los por esse canal, que foi em sua vida Omraam Mikaël Aïvanhov.

Este homem era o discípulo de Bença Deunov (que era, ele mesmo, o walk-in de Melquisedeque ligado à linhagem de fogo).

O Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov tinha o poder de comandar o elemento fogo, por exemplo, para parar o fogo ou para tirar o
fogo ou para colocar fogo.

Eu sou o representante da linhagem do ar, o ar nesta dimensão transporta: o som, a vibração e as palavras, mas também o
silêncio.

A linhagem da água, como elemento fecundante maternal e feminino, é arquetipicamente veiculado por aquela que foi chamada
Maria.

Outras linhagens, geralmente de Essência feminina, nesta manifestação, são portadoras deste elemento.

A fusão é um momento energético, localizável entre todos porque há um aporte de consciência/energia além do que é vivido
habitualmente, mesmo quando de experiência espiritual.

A fusão abre em vocês, por conseguinte, as portas que desembocam no controle dos elementos.
Eu quis atrair sua atenção sobre esta noção de fusão, com relação à sua linhagem, é claro, mas também e, sobretudo, com relação

à Luz que vem, porque, não se esqueçam jamais de que vocês são filhos da Luz e que vocês são Luz e devem reencontrar e
reatualizar esta consciência, nesses tempos, agora.

Sem outra resposta para esta questão.

***



Questão: a fusão tem como preliminar a dissolução da personalidade?

Há dissolução de certa forma de personalidade, aquela que é dedicada às dúvidas, aos medos e à falta de Luz.

A personalidade permanece, entretanto, sob uma forma modificada, mas a personalidade não pode se apagar completamente,
senão a vida se apaga nesta dimensão.

Cristo e outros grandes Mestres, todos manifestaram, em momentos precisos de suas vidas, as distorções como a raiva ou outras
emoções.

Essas distorções, apesar do estado de ser realizado, são, entretanto, ligadas à persistência ou à remanescência de alguns aspectos
da personalidade.

Simplesmente, quando vocês revelam a Luz que vocês são, esta se torna preponderante e muito penosa em vocês, em todos os
campos de experimentação que vocês fazem.

Eis a resposta da vibração.

... Efusão de energia ...

***

Questão: você falou de quatro chaves ao redor do coração, poderia desenvolver?

As quatro chaves estão incluídas nos seis pontos de consciência do coração, num protocolo que dei, há alguns
meses de seu tempo (ndr: ver a «meditação direcionada para o coração» em 'protocolos').

Isto lhes permitirá ativar, em parte, os quatro pontos do coração.
Acoplado a dois outros pontos, favorecerá a construção e a abertura de seu Templo interior.

Reforçará em vocês a capacidade de se tornar Luz.

Esse protocolo (esse ritual, chamem como quiserem) é simples, ele não necessita qualquer crença prévia, nem qualquer adesão ao
que quer que seja, a não ser a experiência que vocês vivem, que consiste em focalizar a consciência sobre os pontos do corpo,

numa determinada ordem.

Eis o trabalho da vibração sobre esses seis pontos.

... Efusão de energia ...

***

Questão: o silêncio e a vibração excluem qualquer ação?

Sim, vocês são obrigados a se extraírem do tempo da ação, do tempo da dualidade para encontrarem a Unidade.

A Unidade não se encontra na dualidade.
A Unidade tem por objetivo transformar a dualidade.

A Unidade apenas se pode encontrar no interior de si, através do silêncio, através da não ação.

Alguns seres talvez tenham êxito por um excesso de ações, em particular nos caminhos chamados o bhakti yoga, ou seja, nos
caminhos da devoção em que o próprio esquecimento de si, através do seva, ou seja, o serviço, são capazes, no final de certo

tempo de abnegação, de serviço, de doação, de abrir o coração.

Entretanto, nesses tempos precisos que vocês vivem, o mais importante é entrar na interioridade e, portanto, no silêncio e na não
ação.

Não para ali permanecerem de maneira duradoura, mas a fim de ali encontrarem o que deve ser encontrado, a fim de poderem
transmutar o mundo dual, pela vibração e a presença revelada do que vocês são.

***

Questão: caminhar na natureza pode ser considerado como uma ação ou uma inação?



A natureza pode lhes propiciar elementos indispensáveis, preparando seu silêncio e sua interioridade.
Mas ela não basta, como tal, de maneira geral, para fazê-los viver a interioridade.

Entretanto, uma experiência de fusão ou de abertura total do coração pode se produzir quando de uma contemplação, qualquer
que seja, mas isso é do domínio da exceção.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, será tempo para mim, agora, de me retirar na comunicação com vocês durante alguns instantes, no silêncio e na vibração.

... Efusão de energia ...

************
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 - Ensinamentos de RAM -
Sri RAM Chandra

 Eu sou RAM.
Recebam a minha Paz.

Recebam a minha Bênção.
Eu vim hoje dar esclarecimentos sobre um ponto capital que é o Amor.

O Amor que é soletrado, que é falado, não é o Amor.
O Amor é antes de tudo uma transmissão de radiação.

Enquanto o ser humano amar sem haver transmissão desta radiação, não se trata do Amor, trata-se de um
desvio do Amor ligado ao poder, ligado à posse, ligado ao desejo, mas, em caso algum, do Amor.

O Amor é, antes de tudo, uma energia.
Antes mesmo de ser uma palavra, um conceito, é, acima de tudo, uma radiação.

Então, se vocês quiserem, e em função do que eu já lhes disse, do que eu já os fiz sentir e viver, eu vou
começar pela transmissão da radiação do Amor e, depois, em um segundo momento, eu voltarei com

explicações pelas palavras do que isso é e do que isso não é.
Então, bem amados Irmãos humanos, inicialmente, queiram aceitar a dádiva da transmissão da radiação do

Amor a partir do meu Plano.

… Efusão de energia …

Neste estado de transmissão de radiação nós poderemos agora inserir as palavras.
O Amor que não emite a radiação não é o Amor.

O homem não pode expressar o Amor enquanto ele próprio não tiver realizado o Amor, enquanto ele não tiver
encontrado a sua Essência, o seu centro, o seu Coração.

Qualquer Amor se manifestando sem ter encontrado a Essência não pode ser o Amor (no sentido mais nobre),
mas é um Amor pervertido que alimenta o poder, a posse, o desejo e que alimenta, antes de tudo, o ego.
O Amor, neste caso, não é uma transmissão de radiação, mas é simplesmente uma projeção do mental.
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A maior parte da humanidade vive nesta visão deformada no Amor.
O paradoxo é o seguinte: vocês não podem encontrar o Amor fora do Coração, vocês não podem exprimir o

Amor enquanto vocês não tiverem encontrado o Amor em vocês.
Dessa maneira, quando vocês dizem que vocês amam isso ou aquilo, quando vocês dizem que vocês amam

tal pessoa, isso é apenas uma projeção dos seus medos ou dos seus desejos.
 O Amor é então, antes de tudo, uma Vibração e a transmissão desta Vibração, mas vocês não podem

transmitir o que vocês não conhecem e o que vocês não vivem.
Nisso, os ensinamentos que eu lhes dei permitindo encontrar a Essência do seu Ser, é a condição primordial e

indispensável para a qualidade da irradiação do Amor e para a transmissão da radiação do Amor.
Enquanto vocês não tiverem encontrado isso, tudo o que vocês chamarem de Amor não é o Amor.

Ele permanece palavra, ele permanece poder, ele permanece posse e ele permanece medo.
O Amor não quer possuir.

O Amor se doa, mas vocês não podem doar o que vocês não encontraram, se não, isso é uma forma de
posse, com todas as suas variantes sutis, mais ou menos amargas, ligadas ao poder sobre o outro.

A maior parte das pessoas, a maior parte da humanidade, fala do Amor sem saber do que se trata exatamente.
O Amor é o maior problema para integrar, para compreender e para experimentar.

Enquanto o Amor permanecer no exterior de vocês, vocês não podem estar no Amor.
Enquanto vocês amarem algo exterior a vocês, vocês não estão no Amor.

É apenas na realidade da abertura do Coração que vocês podem realmente amar, em Verdade.
O Amor é uma transmissão de radiação.

***

O Amor não é uma palavra, o Amor não é uma chantagem, o Amor não é um ideal, o Amor não é uma vontade,
mas o Amor é um ‘estado de ser’ específico, no qual aquele que transmite esta radiação realizou a sua

dimensão interior e a realidade da sua Essência.
Então, o Amor que se escreve não é o Amor.

O Amor que possui, não é o Amor.
O Amor que inveja, não é o Amor.

O Amor que quer tomar para si, não é o Amor.
O Amor está além das palavras e, no entanto, quanta tinta e quantas palavras foram pronunciadas no seu nome,

em todas as religiões e em todas as tradições.
A maioria daqueles que vivem o que vocês chamam de Amor, vive apenas um estágio que certamente não é

aquele do Coração, mas aquele da cabeça que divide, que se apropria.
O Amor é, antes de tudo, a Vibração da Essência reencontrada do seu Ser espiritual e da sua Divindade.

Vocês não podem aceder ao Amor enquanto vocês projetarem no exterior de vocês o que vocês chamam de
Amor, mas isso permanece uma projeção enquanto vocês não tiverem encontrado o Coração e a Essência do

seu Ser.
Entretanto, encontrar a sua Essência, encontrar o seu Coração, é a realidade final que vocês devem realizar na

encarnação.
Esta última realidade, assim que ela for alcançada, assim que ela for experimentada, deve passar para uma

etapa superior.
Esta etapa superior é aquela que vai permitir realizar a autenticidade do Amor e viver permanentemente este

estado de ser.
Viver permanentemente este estado de ser pode ser equiparado à superação da dualidade, à superação da

ilusão deste mundo, à superação da ilusão dos apegos e da sua condição efêmera.
Esta segunda etapa, eu irei chamá-la, se vocês quiserem, de transmissão da radiação do Amor.

Mas compreendam que vocês nada podem transmitir mais senão uma projeção enquanto vocês não tiverem
realizado a Verdade do Amor em vocês, e isso passa necessariamente e obrigatoriamente pela abertura

completa da porta do Coração e do que vocês chamam de Chakra do Coração.

***

Vocês apenas podem alcançar a sua Essência, vocês apenas podem transmitir esta radiação se vocês tiverem
realizado em vocês e aberto, em vocês, todas as portas que levam a isso.

Tenham cuidado com aqueles que irão lhes dizer que estão no Amor quando vocês não sentirem a transmissão
da radiação.

Esta transmissão da radiação é capaz de fazê-los aproximar-se do estado de Amor, pois isso evoca, em
vocês, irresistivelmente, o que vocês procuram sem sabê-lo, mas que vocês procuram em um local que não é

o lugar correto.
Dessa maneira, assim que a porta do Coração se abrir, assim que for realizada no seu Coração a dimensão da

Vibração da Essência, torna-se possível passar para a transmissão da radiação do Amor.



Este estado gera ao redor de vocês, no nível da sua aura e no nível de toda a Terra (e quando eu digo “de toda
a Terra”, eu não estou exagerando) uma dimensão Vibratória capaz de alcançar todas as formas de vida, sejam

elas quais forem.
É apenas neste estado de transmissão da radiação do Amor que vocês se tornam seres inteiros.

Antes disso, sejam quais forem as suas aberturas espirituais, sejam quais forem as suas percepções, sejam
quais forem as suas visões, sejam quais forem os seus contatos com as realidades espirituais, vocês são

seres profundamente incompletos e não realizados.
A transmissão da radiação da Vibração do Amor que ocorre assim que as portas do Coração se abrem, deve

acontecer por um ‘ato consciente’.
Vocês devem ser capazes de transmitir esta radiação da Vibração do Amor a qualquer forma de vida, sem

distinção, e principalmente vocês devem ser capazes de emitir esta transmissão da Vibração da radiação do
Amor àquele que vocês chamariam de seu pior inimigo.

Enquanto vocês não forem capazes disso, vocês são seres fragmentados, vocês são seres divididos e na
busca.

Quando vocês entram na transmissão da Vibração da radiação do Amor, vocês são o que devem Ser.

***

É nos tempos que estão chegando (nos momentos que vive cada ser humano da sua humanidade encarnada,
que são tempos preciosos), tempos curtos na escala das suas encarnações, e é nesses ‘tempos curtos’ que

vocês devem realizar a totalidade do seu Ser.
A transmissão da radiação do Amor é a etapa final que lhes permite conectar com o que é chamado de Espírito
da Verdade, que está em vocês, e conectar com a FONTE final que está além da Luz, que é o que poderíamos

denominar o Coração do Pai.
Vocês são uma parcela da Divindade e vocês devem, para isso, realizar a Divindade em vocês.

A primeira etapa é aquela que eu descrevi a vocês em várias reuniões com os exercícios que eu lhes dei (ndr:
ver a “Meditação Direcionada para o Coração” (1)).

É tempo agora, através dos tempos que vocês irão viver muito em breve, de entrar nesta transmissão da
radiação do Amor.

Quando vocês entram na transmissão da radiação do Amor, o estado Vibratório no qual vocês estão não
permite mais o julgamento, não permite mais a apreciação real e objetiva da pessoa que se encontra na sua

frente, pois, estando neste estado de transmissão da radiação, vocês estão, com aquele que está na sua frente
ou com aquele que está no outro extremo do planeta, em Comunhão ou em Unidade.

Vocês devem realizar isso agora e isso apenas pode ser realizado a partir do momento em que vocês tiverem
destrancado os pontos de acesso ao seu Coração (1).

Vocês não podem pretender transmitir a Vibração do Amor enquanto a primeira etapa não tiver sido realizada,
se não vocês correm o risco de estar na ilusão do Amor e na ilusão da Luz, coisa, infelizmente, que muitos

seres humanos experimentam.
Não basta decretar o Amor.

Não basta fazer boas ações, pois as boas ações, como as más ações, têm um peso, e esse peso impede a
abertura do Coração.

Enquanto vocês funcionarem assim, vocês funcionam segundo o princípio da ação/reação.
Ao passo que, quando vocês abrirem o seu Coração e entrarem na transmissão da Vibração do Amor, naquele

momento, vocês entram na Ação da Graça.
A Ação da Graça não acarreta reação.
A Ação da Graça não acarreta karma.

A Ação da Graça é um ‘estado de ser’ que permite ao universo inteiro se regar na FONTE que vocês se
tornaram.

Não há mais limite dimensional para o seu estado de ser.
Apenas nesta qualidade de irradiação é que vocês vão encontrar a Paz.

Apenas nesta qualidade de ser é que vocês vão realizar o que vocês tiverem que realizar sem obstáculos, sem
obrigações ligadas a qualquer karma.

A transmissão da radiação do Amor acontece espontaneamente.
Esse era o ensinamento através das palavras.

Se vocês quiserem, vamos viver agora este ensinamento através da Vibração e da Luz.

… Efusão de energia …

Mais algumas palavras, se vocês quiserem, sobre esse fenômeno de transmissão da radiação do Amor.
A primeira vez que vocês forem capazes de estabelecer esta transmissão, vocês irão se aperceber de que

esta transmissão é bem tênue, bastando um pensamento chegar para a transmissão ser interrompida, bastando
vocês emitirem um pensamento ou uma intenção para a transmissão ser interrompida.

É preciso compreender que isso é normal, que isso faz parte do caminho.



Entretanto, vocês devem se habituar a viver em períodos cada vez mais longos neste estado de Vibração da
transmissão da radiação do Amor.

De fato, vocês apenas poderão realizar isso através da repetição da experiência, através das várias
experiências que vocês terão que fazer.

Tentem, primeiramente, assim que vocês tiverem encontrado o seu Ser Interior, a sua Essência e o seu
Coração, viverem isso alimentando não um ser humano, mas direcionando, sem intenção, esta transmissão da

radiação do Amor, no nível da natureza, no nível dos vegetais.
Lentamente, ampliem esta transmissão da radiação do Amor às formas de vida mais elementares, depois aos

animais e, enfim, aos seres humanos.
Vocês terão chegado à ignição definitiva no momento em que, a cada pensamento, a cada intenção que vocês
emitirem para com uma pessoa, seja ela quem for, vocês sentirem a transmissão da radiação do Amor quase

automaticamente, quase permanentemente.
Lembrem-se de que o Amor não é uma palavra, de que o Amor não é um desejo, de que o Amor não é uma
posse, de que o Amor é simplesmente a transmissão da radiação do Amor e que esta radiação parte do seu

Coração aberto e estabilizado.
Esse é o caminho, essa é a Verdade, essa é a via, não há outra.

Qualquer outra definição do Amor, passando por conceitos humanos, passando por noções de abstração e de
repulsão, não é do Amor, mas da apropriação do Amor pelo ego.

Aí está agora a resposta ao que eu acabo de dizer, no próprio nível da transmissão da radiação do Amor.

… Efusão de energia …

Continuemos, se vocês quiserem.
Gradualmente e à medida que vocês fizerem o aprendizado da transmissão da radiação do Amor,

gradualmente e à medida que vocês chegarem a instalar este estado de ser, vocês irão se aperceber de que
os pensamentos se afastam de vocês, de que as emoções se afastam de vocês e de que as intenções se

afastam de vocês.
Neste estado de ser de transmissão da radiação do Amor não há mais desejos, não há mais vontade.

Há simplesmente um estado de ser.
Este estado de ser é o Ser total realizado no Amor.

Esta Vibração parte, eu os lembro, do seu Coração e vai alcançar o conjunto da Criação.
Gradualmente e à medida que vocês estabilizarem esta irradiação, vocês irão se aperceber de que

efetivamente vocês permanecem na alegria.
Uma alegria que nada pode abalar e, sobretudo, as circunstâncias exteriores da sua vida, sejam elas quais

forem.
Vocês irão se aperceber, pouco a pouco, de que vocês se tornam independentes das circunstâncias da vida

de vocês.
Vocês alcançam aí o próprio fundamento da mensagem daquele que foi chamado de CRISTO.

A partir do momento em que a transmissão da Vibração do Amor se estabelecer de maneira quase
permanente, vocês irão se aperceber de que absolutamente nada pode afetá-los, nem do interior do seu corpo

físico, nem do exterior, de tudo o que faz o seu ambiente.
Vocês não se tornam impermeáveis, mas se tornam transparentes.

A transparência é o estado de ser realizado.
Vocês se tornam como um cristal retransmitindo a Luz lá de cima, sem colori-la pelos seus desejos, pelas suas

emoções, pelos seus pensamentos, pelas suas ações ou pelas suas vontades.
Neste estado de ser, vocês irão se aperceber de que tudo é fluido, de que tudo se torna importante, mas que

nada tem importância.
Neste estado de ser, vocês irão se aperceber de que a alegria os invade, de que nenhum sofrimento pode
atingi-los e, no entanto, vocês não ficam insensíveis, mas a transmissão da radiação do Amor transforma

instantaneamente qualquer sofrimento, qualquer falta em vocês e no outro.
Aqueles que se aproximarem, aqueles que entenderem vocês (animais, seres humanos, vegetais), irão

perceber instantaneamente a qualidade e a intensidade do que vocês São.
Neste estado, vocês ficam totalmente vulneráveis, pois vocês se tornaram a irradiação do Amor e vocês

perderam o que era do seu ego e da sua encarnação, mantendo a encarnação.
Vocês ainda estão na Dimensão da encarnação e, no entanto, vocês chegam até a Divindade.

Então, antes de dar-lhes a palavra (se, contudo, vocês tiverem perguntas em relação a isso), eu ofereço a
vocês um momento de transmissão da radiação do Amor a partir do meu Plano.

… Efusão de energia …

Aí está, bem amados Irmãos humanos, o que eu tinha que transmitir a vocês, neste dia.
Se vocês tiverem agora interrogações em relação a isso, eu quero tentar ali responder.



***

Pergunta: quais são os elementos que nos permitem saber se as portas do Coração estão abertas?

Isso é muito simples.
Muitos seres humanos recebem a Vibração e a Luz e sentem, por isso, os Chakras situados na parte superior

do corpo.
A Vibração, e a Luz que chega no nível da cabeça, devem percorrer, no interior das suas estruturas, um

caminho, descer ainda mais profundamente no seu ser, a fim de despertar uma série de forças.
Mas, esse não é o objetivo, é apenas o meio.

Assim que isso for realizado, vocês têm a possibilidade, por um trabalho de meditação que eu lhes dei, há
vários meses, de focar a sua consciência, a sua atenção, no Coração (ndr: ver a “Meditação Direcionada para o

Coração” (1)).
O que acontece no momento em que vocês alcançam a sua Essência, no meio do seu Coração?

Naquele momento, uma Vibração, que pode ser sentida como um peso, como um calor, ou como uma
Vibração, aparece no meio do seu peito.

Isso firma indiscutivelmente que vocês alcançaram a sua Essência.
A partir daquele momento, vocês podem começar a empregar a transmissão da radiação do Amor.

Trata-se então de uma Vibração que é anterior.
A mesma Vibração que vocês sentem no ponto superior do seu ser e no ponto inferior do seu ser deve se

manifestar, do mesmo modo, no meio do seu ser.
A partir daquele momento, vocês podem iniciar o processo da transmissão da radiação do Amor.

Eis a resposta, agora, do silêncio.

… Efusão de energia …

Outra pergunta.

***

Pergunta: há diferença entre a radiação da Vibração do Amor e as energias que descem nesse
momento?

Sim.
Enquanto vocês perceberem, através da transmissão da radiação do Amor que eu estou emitindo, a mesma

energia no nível da Vibração, assim como no nível da localização, que aquela que vocês recebem
habitualmente, isso significa que a energia os está alimentando no nível da cabeça, mas que ainda não chegou

no nível do Coração.
Entretanto, este afluxo de Luz, este afluxo de Amor percebido na cabeça e recebido na cabeça, é uma primeira

etapa.
Enquanto vocês não tiverem aberto as chaves que destrancam as portas da sua Essência, as portas do seu

Coração, vocês percebem as energias no nível da cabeça, mas isso já é um primeiro passo enorme.
Eis a resposta da Vibração.

… Efusão de energia …

Outra pergunta.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, Irmãos humanos na encarnação, eu lhes transmito mais uma vez a minha Paz e a minha Bênção, e eu
voltarei muito em breve, não sobre as técnicas, mas sobre os meios, no nível da consciência, que irão lhes

permitir ajustar da melhor forma este estado de ser particular.
Recebam todo o meu Amor pela transmissão da radiação do Amor.



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

1 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] - RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/article2bce.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-17_mars_2009-article2bce.pdf
17 de março de 2009

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-17_mars_2009-article2bce.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article2bce.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html


Eu sou RAM.

Recebam as minhas Bênçãos.

Recebam todo o meu Amor.

Quando da nossa última reunião, nós exprimimos uma série de coisas ligadas à transmissão da Radiação do
Amor.

Eu gostaria, agora, de lhes dar alguns esclarecimentos (sempre pelas palavras, mas também pelo Silêncio,
mas também pela Luz e pela Vibração), alguns conceitos relacionados à Verdade, ao mental, às escolhas e

ao Coração.

Na maior parte do tempo as decisões que vocês tomam, desde as mais simples, até as mais complexas,
envolvendo o seu futuro e o seu devir, são procedentes de uma série de escolhas que lhes são propostas pelo

seu mental.

Ele vai se basear em alguns fatores para lhes fornecer elementos de escolhas.

O problema é que o mental irá lhes propor, sistematicamente (e sempre em última análise), duas escolhas e
unicamente duas escolhas, e essas duas escolhas serão sempre oriundas da dualidade na qual vocês vivem.

É preciso algum aprendizado antes que o mental se torne iluminado pelo Amor e a Luz.

Mas, de maneira geral, o conjunto das suas decisões e o conjunto das suas escolhas são procedentes,
sistematicamente, do que lhes é proposto pelo mental, em função de um julgamento dual, ligado à sua própria

dualidade.

E essa escolha sempre irá consistir em decidir se, sim ou não, vocês fazem uma coisa ou não.

A decisão iluminada pela Luz do Amor apresenta um tom profundamente diferente.

Ela não provém dos seus hábitos, dos seus comportamentos, que ditam as escolhas do seu mental, mas,
efetivamente, de uma abertura propícia a acolher o que vem da Luz.

A escolha procedente do Amor não se manifesta por construções mentais provenientes dos seus hábitos,
provenientes dos seus comportamentos, provenientes da sua educação.

A única referência da escolha procedente do Amor e da Luz vem, portanto, do ponto de vista, luminoso ou não,
que irá abranger a escolha que vocês vão fazer.

O mais importante é aprender a escutar, no silêncio do mental, o que diz o seu Coração.

Geralmente, o mental não quer que o seu Coração escolha no seu lugar e, no entanto, quantos erros poderiam
ser evitados se vocês tomassem por novo hábito colocarem-se à escuta, não do que lhes dita o mental (em

função dos seus aprendizados, ainda uma vez, em função dos seus níveis educativos, dos seus
prejulgamentos), mas também do que os afasta da Luz.

Mas, bem mais, se vocês se colocarem à escuta do que lhes diz a Vibração do seu Coração com relação a
uma decisão, esta será, ainda que contrária e oposta ao que pensa o seu mental, de qualquer modo, muito

mais correta e muito mais eficaz para o seu futuro.

Cabe-lhes, portanto, fazer o aprendizado desta resposta do Coração, no lugar da escolha do mental.

Porque a resposta do Coração é, por Essência, Unidade e fluidez, enquanto que a resposta do mental, mesmo
inspirada pelos mais altos valores morais, irá conduzi-los necessariamente ao impasse, um dia ou outro.
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inspirada pelos mais altos valores morais, irá conduzi-los necessariamente ao impasse, um dia ou outro.

O que não pode, é óbvio, absolutamente não, gerar a decisão do Coração.

***

Como fazer a diferença entre a decisão do mental e a decisão do Coração?

A decisão do mental, evidentemente, vem de uma reflexão ligada à dualidade prazer/desprazer, procedente do
seu referencial, ligado, ele mesmo, à experiência passada da sua encarnação e das suas encarnações.

Vocês devem compreender que a decisão do Coração impõe o silêncio do mental.

É uma primeira etapa, eu diria, de aprendizado desse silêncio Interior no qual se pode manifestar a Vibração do
Coração.

Em seguida, frente a uma escolha ou uma decisão da vida, vocês devem imperativamente sair do conceito dual
que vai querer se impor devido à própria atividade do seu mental.

Vocês podem experimentar este conceito de escolha por coisas relativamente simples, onde o mental apenas
tem poucas coisas a dizer.

Por exemplo, a escolha de comprar tal alimento ao invés de tal outro alimento: nesse caso, o mental poderá
apenas propor a noção de gosto e de prazer e desprazer, sem se dar conta de dados muito mais complexos

que empregam o seu afetivo ou ainda decisões da vida muito mais importantes.

Frente a uma escolha de vegetais, por exemplo, você hesita entre comprar uma salada ou comprar uma fruta.

Bem, tomem por hábito não escolher como vocês fazem habitualmente (ditado por considerações de falta, ou
de prazer, ou de desprazer, ou de outra coisa ligada às suas qualidades gustativas), mas parem simplesmente

diante da escolha que lhes é oferecida diante de dois vegetais (ou entre um legume e uma fruta, isso é
exatamente a mesma coisa).

Naquele momento, vocês fazem calar o seu mental.

Vocês se colocam em um estado de alinhamento Interior (existem, para isso, muitas técnicas) e, a partir
daquele momento, conectem, como vocês dizem, levem a sua Consciência em um dos dois elementos da sua

escolha e sintam o que acontece no Interior de vocês.

Sintam o sinal que é, para vocês, aquele da decisão correta.

Obviamente, esta decisão não deve ser procedente de uma atividade mental, mas, efetivamente, de uma
Vibração partindo do meio do seu ser, ou seja, do peito.

Vocês podem imaginar que se isso funciona para uma fruta ou um legume (e vocês irão constatar que funciona
com extrema facilidade e extrema rapidez), pode ser um pouco mais difícil para as decisões importantes da

vida engajando-os, não em uma refeição, mas em um futuro e em um devir diferente.

Isso pode se colocar tanto para uma decisão de escolha afetiva, como para uma escolha de vida ou também
de região de vida, ou com relação a elementos ou eventos esperados ou temidos.

Bem, é preciso saírem, aí, uma vez mais, de maneira certamente um pouco mais prolongada, da atividade do
seu mental, afastando da sua mente tudo o que está em relação com a escolha.

Deixem instalar-se um estado de fluidez, de tranquilidade, de serenidade e de pacificação do seu estado
mental, emocional e físico.

Naquele momento, basta se ligar, conectar-se com um dos elementos da escolha, com uma das duas
proposições e, naquele momento, escutar, não o que diz a sua cabeça, mas o que acontece no nível da

Vibração.

Façam o mesmo para a segunda escolha possível.

Obviamente, isso irá lhes parecer diferentemente mais árduo e difícil para realizar do que para a decisão de
uma fruta ou de um legume.

Mas, entretanto, vocês irão constatar muito rapidamente que a Vibração lhe responde.

É exatamente isso que é utilizado pela manipulação de alguns instrumentos que vocês chamam de
instrumentos de radiestesia, como pêndulos ou outros tipos de antenas.

Simplesmente, aí, vocês decidem que a resposta situa-se simplesmente no nível da Vibração do seu Coração.



Evidentemente, existem casos em que vocês vão perceber que uma das escolhas vai levá-los a sentir uma
região diferente do seu Coração, especialmente ligada ao plexo solar, a região que se chama Manipura

chacra.

Nesse caso, a resposta não é correta, porque a resposta põe em jogo o seu estado emocional e, por vezes, a
resposta do Coração será diametralmente oposta à resposta das suas emoções ou do seu mental.

***

Agora, estejam certos de uma coisa, é que, se vocês seguirem a Vibração do seu Coração com relação a uma
decisão importante da sua vida (mesmo que ela lhes pareça contrária ao que vocês anseiam ou ao que vocês
desejam), estejam certos de que ela será positiva em todos os sentidos do termo, tanto para a sua evolução

espiritual como também, até mesmo, para as próprias condições da sua vida e do desenrolar das suas
escolhas.

É profundamente diferente de estabelecer a Verdade porque o que vocês irão obter não é a Verdade, essa é a
Verdade do seu Coração, que corresponde ao seu caminho e à sua Verdade interior, mesmo estando em
oposição com a Verdade que iria lhes ditar o mental e, no entanto, aceita como verdade pelo conjunto de

pessoas e pelo conjunto de comportamentos e de educações vivido pela maioria das pessoas.

A escuta do Coração, a escuta da Vibração em resposta a uma escolha vai colocá-los em um caminho de
harmonia, de fluidez e de facilidade.

Vocês irão se aperceber bem depressa de que, seguindo as escolhas da Vibração do Coração, as coisas
serão muito mais simples, muito mais fáceis e muito mais consequentes no nível dos frutos que isso irá trazer

para vocês e desencadear em vocês.

A Verdade sai do Coração, mas não é a Verdade do mental.

Pode parecer, às vezes, uma série de elementos profundamente reais, concretos e procedentes de uma lógica
implacável no nível da razão e, entretanto, vocês irão constatar que a Vibração do Coração é o oposto do que

lhes ditaria o mental.

Agora, caberá a vocês seguirem, da forma mais frequente possível, o caminho do Coração e, sobretudo,
ignorarem o que dita o mental.

Isso é extremamente importante porque, em um futuro muito próximo, todos os seres humanos terão que fazer
escolhas importantes.

Essas escolhas, obviamente, não são ligadas às escolhas espirituais com relação ao seu futuro, mas
envolvem, de qualquer modo, o seu modo de viver, o seu modo de viver este futuro e este devir e, obviamente,

algumas escolhas irão implicar em consequências que serão diametralmente opostas e profundamente
diferentes segundo a escolha que terá sido feita pelo mental ou pelo Coração.

Eis agora o que acontece, se quiserem, estando à escuta da Vibração no momento em que vocês aceitarem a
Vibração do seu Coração como origem final da sua Verdade e não mais a ferramenta mental.

... Efusão de energia...

Continuemos, agora, se efetivamente quiserem, pelas palavras.

Frente a uma decisão importante na sua vida, há três escolhas possíveis, sempre na dualidade: ou a escolha é
ditada pelo mental (naquele momento, vocês irão se enganar uma vez em três, o que é lógico), ou a escolha é

ditada pela Vibração do Coração (mas vocês jamais irão se enganar), ou vocês aceitam a vibração do seu
plexo solar, caso em que todas as decisões que tomarem serão coloridas pelos desejos do seu ego e vocês

irão se enganar em 90%.

Do conjunto dessas escolhas de vida, das decisões que vocês tomam, irá decorrer o conjunto do que vocês
terão que viver nos tempos que vocês estão vivendo.

Assim, eu os engajo a seguir o caminho do Coração, porque é o único que lhes dá as melhores disposições e
a melhor solução para qualquer problema colocado pela existência, mesmo se isso lhes parecer, a princípio,

completamente desconexo e completamente oposto ao que desejariam a razão e a lógica.

O Coração não conhece nem lógica, nem razão.

Ele conhece apenas a sua Verdade, em concordância com a sua Essência.

Ele conhece apenas o que é correto para você e jamais será colorido pelos seus desejos ou pelas
convenções ou pela educação, ou ainda pelos comportamentos que vocês reproduzem ao infinito,



procedentes ainda da estrutura da dualidade na qual vocês vivem.

Prossigamos pela Vibração.

... Efusão de energia...

Como eu disse, isso necessita de uma forma de aprendizagem.

Obviamente, se vocês se precipitarem imediatamente nesta técnica para as decisões importantes da sua vida,
é quase certo que o mental irá, a cada vez, assumir à frente sobre a Vibração.

Entretanto, se vocês começarem pelas coisas mais simples da sua vida, eu vou tomar exemplos da vida
corrente (o exemplo da escolha entre um legume e uma fruta foi um, eis outro): quando vocês tomam uma

infusão e devem mexer esta infusão, vocês mexem esta infusão sistematicamente no mesmo sentido, vocês
viram a colher sistematicamente no mesmo sentido.

Tomem por hábito perguntar à Vibração do Coração para lhes dizer se esta Vibração está no sentido certo no
que se refere à sua verdade energética e vocês irão constatar que, aí, o mental não pode se opor à Vibração,

porque se trata de uma decisão que eu qualificaria de elementar, na qual ele não tem qualquer chance.

Pouco a pouco, adotem esse modo de funcionamento e esse modo de resolução de escolha para coisas cada
vez mais importantes e vocês irão constatar que o aprendizado será feito rapidamente.

Vocês irão constatar que vai se tornar extremamente fácil para vocês escutar o que lhes diz o seu Coração, ao
invés do que lhes diz o seu ego ou o que lhes diz o seu mental.

Tomem isso por hábito, porque vocês terão que fazer, cada um de vocês sobre esta Terra, escolhas
extremamente importantes que estão além das escolhas da encarnação ou da desencarnação, mas que se
referem, de modo imediato, à maneira que vocês devem viver o que têm que viver nos tempos que vocês

estão vivendo.

Isso é extremamente importante.

Não confiem nos seus desejos.

Lembrem-se de que os seus desejos os enganam em 90%.

Não confiem na sua presença de espírito ou no seu intelecto.

Isso é certamente válido para aprender a guiar um veículo, mas certamente não para aprender a conduzir a sua
vida.

Isso vai ser bem diferentemente se vocês considerarem que a sua vida deve tomar um caminho espiritual de
acordo com vocês mesmos e com o Universo.

Nesse caso, vocês absolutamente não podem contar com a resposta dos seus desejos e, se você contarem
com o seu mental, vocês irão se enganar sistematicamente, uma vez em duas.

Mas, se vocês quiserem estar em concordância consigo mesmo, com o seu caminho espiritual, com a sua
busca e a sua sede de Unidade, vocês devem apenas confiar na Vibração do seu Coração.

Durante a minha última intervenção, eu lhes transmiti também uma série de informações sobre a transmissão da
radiação da Luz do Coração e do Amor.

Trata-se, aí, da mesma Vibração e que não é emitida espontaneamente, mas que é emitida em função de uma
escolha que lhes é submetida.

Lembrem-se de que o treinamento começa com as coisas mais fúteis da vida, aquelas sobre as quais o mental
não tem qualquer chance, nem, aliás, o desejo.

Tentem escutar o que diz o seu Coração.

Recusem tudo o que provém de uma decisão que viria do seu mental ou ligada a qualquer desejo.

Continuemos pelo Silêncio...

... Efusão de energia...

Quando eu falo da Vibração do Coração, trata-se da Vibração que vai lhes dar a escolha em relação à sua alma
e ao seu Espírito, coisa que não deve ser confundida com a intuição.



A intuição situa-se no nível da cabeça.

A intuição não é o que acontece no nível do Coração.

A intuição vai levá-los a escolhas, certamente, diferentes do mental, mas a intuição também pode enganá-los.

O sentimento, tal como vocês o definem, ou a sensação, pode também enganá-los.

A Vibração do Coração não pode, porque ela está sistematicamente de acordo com a sua alma, com o seu
Espírito e com o seu caminho.

Esse é o único modo de não cometer erro.

Esse é o único modo de não sofrer e de estar de acordo total com a fluidez, com a Unidade, com a sua alma,
com o Divino.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...

Continuemos.

Vocês também irão se aperceber, bem depressa, durante este aprendizado, que, progressivamente e à
medida que a Vibração do Coração se manifestar frente a escolhas cada vez mais importantes e a decisões
que vocês têm que tomar, menos o seu mental poderá opor resistência à Vibração, menos os seus desejos

poderão se manifestar.

Como isso irá se expressar?

Bem, independentemente da Vibração que se manifestar após ter exposto claramente uma escolha, vocês irão
constatar, de maneira muito simples, que o mental não pode mais se colocar em atividade, assim como as

emoções não podem mais intervir.

Vocês estarão completamente desapegados das suas próprias decisões.

Elas serão corretas, de acordo com vocês, mas não irão desencadear nem alegria, nem emoção, nem prazer,
nem desprazer, mas irá se impor como uma evidência ligada à Vibração do seu Coração.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...

Continuemos.

Nós partimos do princípio, evidentemente, de que, na sua escolha, vocês têm a opção entre duas
possibilidades.

E nos casos em que várias possibilidades se oferecem a vocês?

Obviamente, nesse caso, vocês devem continuar a pensar, simplesmente, em cada uma dessas escolhas e
esperar a resposta da Vibração do Coração.

Vocês irão constatar que, qualquer que seja o número de escolhas possíveis (ainda que seja importante),
existe apenas uma resposta da Vibração do Coração e uma única, e não duas.

Isso é impossível, porque o Coração conhece apenas a Unidade.

Não pode ali haver resposta no meio do caminho entre o sim e o não.

Pode apenas haver resposta ou não resposta da Vibração do seu Coração.

Essa é uma constante que vocês terão toda a liberdade de verificar por si mesmo, ainda que apenas nas
coisas, em um primeiro momento, fúteis da sua vida, antes de iniciar decisões sobre projetos importantes da

vida de vocês.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...



Eu esclareço que eu lhes dei uma série de ensinamentos referentes, especialmente, ao trabalho sobre o
Coração, permitindo, através dos seis pontos de acesso ao seu Coração, sentir a Vibração do seu Coração

('Meditação direcionada para o Coração' - Protocolo (1)).

A Vibração do seu Coração, que você pode sentir durante este exercício, será a mesma que irá se manifestar
no momento em que vocês colocarem, ao seu Coração, a questão de uma escolha.

A Vibração do Coração vai permitir, quando ela se manifestar frente a uma escolha, desviar, de maneira
definitiva, qualquer atividade mental e qualquer concepção de emoção.

Vocês irão constatar, muito facilmente, com relação à escolha que tiverem feito, ligada à decisão da Vibração
do Coração, que vocês estão totalmente desapegados em relação a essa escolha, que ela não acarreta nem
afeto, nem prazer, ainda uma vez, nem desprazer, mas que esta decisão sendo a mais exata, ela se situa ao

centro do seu ser e não provoca desequilíbrio ligado às emoções ou à atividade mental.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...

Bem amados, se vocês tiverem agora questões sobre este ensinamento que eu qualificaria de muito simples,
mas, entretanto, capital, eu gostaria de tentar trazer respostas adequadas.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes proponho para viver um momento no Silêncio e na Comunhão, antes de me retirar.

Um momento de Comunhão no Coração.

... Efusão de energia...

Recebam todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, e eu lhes digo até muito em breve.

 

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

1 - 'Meditação direcionada para o Coração' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articled863.html

28 de março de 2009 

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
Postado por Célia G..

***

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://autresdimensions.info/articled863.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolo-praticar-meditacao-guiada.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2009/03/ram-28-de-marco-de-2009.html
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~ TRANSMISSÃO DA RADIAÇÃO DO CORAÇÃO ~

Eu sou Ram.

Recebam a minha Paz.
Recebam a minha Bênção.

Bem amados filhos da lei do Um, quando da nossa última entrevista, eu lhes exprimi uma série de realidades e
de exercícios relacionados com a transmissão da radiação do coração.

Eu os engajei a experimentar isso para estarem mais de acordo com a Unidade, com a Verdade e com o seu
destino.

Hoje, eu gostaria, em um primeiro tempo, de exprimir um pouco mais de elementos relacionados com esse
processo de transmissão da radiação do coração.

A transmissão da radiação do coração, uma vez que o seu coração for ativado (assim como pode ser
realizado pelo processo de meditação ativa sobre a ‘seis chaves’ que abrem as portas do coração) (*), uma vez
que vocês tiverem tomado a experiência de trabalhar com a transmissão da radiação do coração, chegará um
momento importante em que a ação não será mais dirigida pela sua consciência, pela sua atenção e pelo seu
mental, chegará um momento observável entre todos (por certo número de manifestações que vou descrever)

onde, por força de terem experimentado a transmissão da radiação do coração, este passará em modo
autônomo.

A passagem no modo autônomo da transmissão da radiação do coração significa a ignição
definitiva da sua Luz interior.

Esse processo é anunciado por certo número de fenômenos. 
Ele pode ocorrer muito rapidamente após ter levado a efeito o ‘princípio da radiação do coração’.

Ele pode também necessitar certo aprendizado e certo número de repetições.

Entretanto, quando vocês chegarem a esse momento preciso, que eu chamaria então de autonomia do
coração, é o momento, ainda uma vez, em que o mental e a consciência não ditarão mais a irradiação do seu

coração, mas em que este emitirá, de maneira autônoma, a Luz.

Existe certo número de primícias que vocês devem conhecer, porque elas manifestar-se-ão necessariamente
na aproximação da sua autonomia e na aproximação da vibração autônoma do seu coração.

RAM – 10 de abril de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-QlHk77BBZS8/UWjFMTwr4XI/AAAAAAAAAP0/fpBtmfXjN_U/s1600/RAMworldinbabujihand.jpg


Isso vai se expressar primeiramente no nível do desenrolar dos seus ‘limiares de consciência’.

Vocês atravessaram, exatamente antes do período da autonomia, um momento importante.
Esse momento é observável entre todos porque, eu chamarei esse momento de momento da ‘dúvida final’.
É o momento do último assalto do mental inferior frente à irrupção do mental superior ou, se preferirem, do

intelecto e da iluminação Supramental.

A passagem de um ao outro se acompanha de uma crise de consciência extrema tendendo a fazê-los ver a
vida sob o seu lado o mais sombrio.

Esse processo foi perfeitamente descrito nas diferentes correntes evolutivas e, em particular, na sua tradição
ocidental.

Esse processo perfeitamente conhecido foi chamado de ‘a noite escura da alma’.
Ele foi perfeitamente descrito por certo número de místicos, que viveram isso de modo desproporcional

durante a sua meia idade.

Alguns seres deixaram escritos minuciosos deste período.
Eu os tranquilizo, nesta fase que vocês vivem na sua humanidade atual, este período não terá certamente a

duração que pôde ter para alguns místicos que o viveram toda a vida deles.

Vocês viverão isso de forma acelerada.
Ele lhes parecerá, apesar da potência de irradiação do Amor que vocês sentirão, serem mergulhados em uma
noite escura, uma noite de questionamentos, uma noite de obscuridades onde tudo o que vocês viveram ligado

à ativação do coração, ligado à ativação da sua consciência, ligado à constituição do seu corpo de Luz, será
negado e rejeitado em bloco.

Esse momento é o momento que precede a entrada na Unidade.

***

Aproximando-se ainda mais da entrada na Unidade, vocês perceberão com acuidade, com intensidade, a
diferença existente entre a dimensão do coração e a dimensão da razão encarnada e verão as oposições

entre as duas.

Vocês terão tendência a rejeitar em bloco tudo o que é ligado à Luz, ao mesmo tempo esperando-a do mais
profundo do seu coração.

Naquele momento, no auge, no apogeu desta tomada de consciência, ocorrerá certo número de mecanismos
energéticos extremamente potentes, que deverão tranquilizá-los quanto à saída desse processo.

Isso se refere a um processo energético extremamente potente, extremamente violento, que nada tem a ver
com o que foi escrito nas obras orientais, referentes, em particular, ao despertar ou à subida da Kundalini ou

ainda ao despertar ou à realização do Divino em si.

Esta etapa assinala o retorno à Unidade, a Vibração da Unidade, a constituição final do seu corpo de Luz e a
sua etapa pré-ascensional.

Isso irá se manifestar como um abrasamento de fogo ocorrendo no mais profundo da sua noite escura do
questionamento, ocorrendo em meio ao seu peito, fazendo percorrer um fogo que parte desse centro e se

dirigindo para o conjunto das suas cinco extremidades: as duas mãos, os dois pés e a cabeça, dando-lhes um
sentimento de morte iminente, um fogo violento, um fogo que consome e que lhes dará a impressão de viver

sobre uma fogueira.

Isso corresponde a um processo que foi vivido, de maneira individual, por alguns seres que chegaram à última
encarnação deles, no estágio final da humanidade e que devem passar proximamente para outro estado

vibratório.

Isso corresponde a uma ‘queima’ propagando-se desde o estágio central do coração, antes de ir, em um
tempo muito curto, percorrer o conjunto do seu corpo.

Naquele momento, as vibrações serão tais que vocês viverão uma impressão de explosão, de destruição total.
Mas vocês estão prevenidos, isso não é uma destruição, mas, efetivamente, a construção final do seu templo

de Luz destinado a fazê-los viver, enfim, na Unidade.



Esse momento é um momento observável entre todos, pelas manifestações premonitórias ligadas à noite
escura da alma e pelo processo energético que vai partir do seu coração e invadir o conjunto da sua estrutura

física.
É algo que será o resultado lógico do seu trabalho de radiação de Luz a partir do coração.

Vocês devem ser prevenidos.
Esse é o meio de aceitar a inexorável finalidade.

Esse momento ocorrerá entre o período do seu verão [inverno no hemisfério sul - 2009] até o momento do fim
do seu sistema solar.
Isso está em curso.
Isso está engajado.

O processo, uma vez iniciado, não poderá mais, jamais, voltar atrás.
Ele irá lhes conferir o status real da sua Unidade e da sua Divindade.

Vocês reencontrarão, uma vez que o fogo tiver consumido totalmente o seu corpo, vocês reencontrarão,
individualmente, o conjunto das suas memórias quanto à origem da sua criação, quanto ao seu destino, quanto

ao seu caminho e quanto à suafinalidade.
Esse é um momento grandioso.

Ele assinala o fim da dissociação, o fim do seu estado dividido e separado e o retorno em Glória na sua
Divindade a mais total.

Eu queria assinalar-lhes esse momento a fim de que vocês estejam prevenidos e de que, no momento em que
isso lhes acontecer, isso não os perturbe mais do que deve ser.

Entretanto, esta perturbação é necessária, ela lhes permitirá viver, na finalidade, o processo de modificação do
seu modo de consciência e do seu modo de vida e do seu acesso dimensional.

Entretanto, a melhor das preparações que vocês têm a fazer, eu repito, é, primeiro, ativar as energias do seu
coração, aceitar a vibração da radiação do ultravioleta no nível da sua cabeça.

No momento em que vocês sentirem isso, façam descer esta pressão da radiação no nível do seu coração.

Independentemente disso, no momento desses períodos de descida das energias retransmitidas pelos
diferentes Conclaves e Cenáculos dos seres de Luz, caberá a vocês também destrancarem as seis portas do

coração (*).

Quando vocês tiverem feito isso, vocês estarão em condições de ‘pulsar’ essa vibração da radiação da Luz, de
irradiá-la do seu coração, no que se refere ao conjunto da criação: um ser humano, um vegetal, um animal,

um grupo de homens ou um país.

Quanto mais vocês fizerem isso, quanto mais vocês alimentarem isso, mais vocês penetrarão em um
movimento cada vez mais rápido e cada vez mais fácil no nível da humanidade encarnada.

Esse é o seu papel.

***

Uma vez que vocês tiverem acendido o seu coração, uma vez que a vibração do ultravioleta se juntar ao seu
coração, vocês poderão iniciar o processo de radiação da Luz do coração.

Por força de tomar a experiência de radiar esta Luz, vocês se aperceberão de que se aproximam de um
momento em que, quanto mais vocês tiverem crescido na Alegria, em que, quanto mais vocês tiverem

crescido em Unidade, ocorrerá um momento de ‘confusão’.

Esse momento de confusão é a última confusão precedente ao seu retorno à Unidade.

Esse momento será breve, na condição de estarem avisados, de estarem conscientes, de estarem lúcidos
e de pedirem a ajuda da Luz quando daquele momento.

Obviamente, o seu mental e a sua consciência dissociada, dividida, urrarão que tudo isso é falso, que tudo isso



é ilusão e, no entanto, vocês devem ir além, não há outra possibilidade para aceder à sua Unidade.

Esse caminho muito poucos seres humanos, repito, viveram durante esse ciclo de encarnação.

Esse processo foi reservado a certo número de místicos que viveram uma união total com o ‘princípio solar’ ou
ainda o ‘princípio Crístico’.

Aqueles seres viveram realmente isso, tal como eles o descreveram e tal como foi notado por alguns de seus
místicos ocidentais.

Aquela etapa é a garantia da sua Unidade, uma vez que vocês tiverem passado esta última etapa de
confusão, que isso seja muito próximo do fim desta dimensão, ou que isso seja suficientemente afastado,

vocês se aperceberão de que superaram o estágio do despertar e da realização, mas que vocês realmente
entraram no ‘estado da sua Divindade’.

De fato, inúmeros seres procuram falar, através de palavras idênticas ou diferentes, de realidades
completamente diferentes.

É muito fácil, com as energias que vive este planeta nesse momento, aceder a estados específicos de
consciência, mas o acesso a esses estados ‘específicos’ de consciência não é a garantia nem a certeza de

que este estado de consciência estabilizou-se em você.

É, efetivamente, apenas uma experiência que pode fazê-los vislumbrar algumas verdades espirituais, fazê-los
viver alguns estados de consciência chamados de ‘cósmicos’ ou ainda bem além.

Mas, entretanto, isso não será jamais a garantia de que vocês estabilizaram este estado em vocês.

A estabilização deste estado, o retorno à sua Divindade apenas pode se fazer a partir do momento em que
vocês tenham passado por esta etapa final que eu acabo de descrever.

O único modo de chegar a esta etapa tão temida e, no entanto, tão indispensável, consiste em emitir o
máximo possível desta radiação de Luz do seu coração.

Façam-no sobre todo ser vivo, sobre toda forma de consciência, sobre toda forma de pensamento, sobre
toda forma de emoção, mas, sobretudo, não falem disso, porque o simples fato de falar bastará para

interromper o fluxo da radiação.

É preciso efetivamente compreender que, no determinado momento em que você se identificar com essa
irradiação, em que você se tornar você mesmo esse fluxo e esta radiação que parte do seu coração, você não

poderá mais fazer qualquer distinção entre vocês, emissor e o receptor.

Haverá ‘alquimia total’ entre o emissor e o receptor.
O que assinalará o fim do seu estado de divisão.

Naquele momento, você atravessará a etapa que eu descrevi.

Isso pode acontecer a partir de agora e, eu repito, vocês têm até o momento final para realizá-lo.
Isso é capital.

Esse é um evento que se produzirá para inúmeros seres humanos.

Aqueles que estiverem informados terão mais facilidade, obviamente, para realizarem isso.
Entretanto, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse processo, não me cabe estender-me, isso

tomaria tempo demais.
Eu os engajo a ler, a percorrer, a se impregnarem do que foi vivido por alguns seres que viveram essa ‘noite

escura da alma’.

Aí está o que eu tinha a lhes dizer.
Isso foi breve.

Isso é importante.

Temos ainda um trabalho prático a fazer, mas, antes, se tal for o seu desejo, eu gostaria de responder aos
seus questionamentos com relação a esse processo.



***

Questão: o que você chama de consumir-se?

Consumir-se é uma realidade.
Vocês viverão, no interior, um fogo.

O fogo consome, por definição.
Trata-se de uma depuração total com relação à sua condição, tal como a conheciam desde mais de 50.000

anos.

Esta consumação, no nível individual, permitirá a vocês o acesso à Unidade.

Existe também um mecanismo de ‘consumação planetária total’.
Esse é outro processo sobre o qual voltarei no momento vindo e no momento desejado.

***

Questão: há, por vezes, pessoas que se consomem, no sentido próprio, que se inflamam [queimam]. É o
mesmo processo?

Sim, em um corpo que não está pronto.

***

Questão: durante quanto tempo pode durar a noite escura da alma?

O estrito mínimo de sua duração é de três dias.
O máximo é de três anos.

***

Questão: é desejável amenizar os efeitos desta noite escura da alma, por exemplo, com a homeopatia,
florais de Bach?

Nenhum remédio de natureza tridimensional é capaz, mesmo nos planos sutis, de suprimir esta noite escura da
alma.

Somente o abandono permitirá suprimi-la.

***

Questão: se irradiamos esta Luz do coração sobre uma pessoa que não está pronta a recebê-la isso não
arrisca alimentar, ainda mais, o seu lado sombrio?

Isso não tem qualquer espécie de importância porque, se isso alimentar o seu lado sombrio é que esse é o
caminho dela.

Entretanto, não se esqueçam de que vocês fazem parte de um projeto muito maior do que o seu, que é o
projeto do conjunto desta criação.

O bem amado Arcanjo Miguel falou da pressão da radiação do ultravioleta (**).
Ele os informou de certo número de vibrações manifestando-se atualmente sobre a Terra.

Aqueles que não estiverem prontos, não estarão prontos.
Entretanto, isso não deve interromper a sua qualidade de irradiação.

Bem ao contrário, há um acúmulo e um lado exponencial desta qualidade de radiação do coração.



Quanto mais vocês forem numerosos a empreender esse caminho, mais a pressão da radiação do
ultravioleta permitirá a ignição de algumas almas, no tempo que for atribuído a vocês.

***

Questão: pode-se então irradiar sobre alguém ou algo, de maneira não orientada?

Vocês se aperceberão de que, num primeiro tempo, há necessidade de orientar sobre um ser vivo, qualquer
que seja.

Progressivamente e à medida da qualidade da sua transmissão, vocês se tornarão capazes de orientar
elementos de vida cada vez mais importantes.

Mas vocês são obrigados a orientar: é o ‘princípio do emissor-receptor’.

Apenas no momento em que vocês reintegrarem sua dimensão unitária é que vocês não terão mais
necessidade de orientar, porque isso se fará de maneira automática, autêntica, espontânea e total, mas não

antes.

***

Questão: a partir de qual momento sabe-se que se está apto a irradiar esta Luz?

Dois modos: o primeiro é detectar, perceber e sentir em vocês a pressão da radiação do ultravioleta, esta
pressão real que se exerce no nível do seu peito.

Segundo caso: vocês não são ainda alimentados pela pressão da radiação do ultravioleta retransmitida pelo
Arcanjo Miguel, caso em que vocês fizeram um trabalho, qualquer que seja, de ativação do seu chakra do

coração.

Naquele momento, trata-se de uma vibração e não de uma pressão que afeta a região do que é chamado de
‘chakra do coração’.

A partir do momento em que, pelo destrancar das seis chaves do coração ou pela ação da pressão da radiação
(e, sobretudo, se as duas energias forem conjuntas), vocês perceberão pressão e radiação ao nível do

coração, vocês poderão, naquele momento, transmitir a radiação.

***

Questão: se não se chegar a superar nossa forma de dualidade, pode-se passar, apesar de tudo, na quinta
dimensão?

A quinta dimensão, tal como a nomeiam, não é nem uma punição, nem uma recompensa.
Ela assinala simplesmente que vocês são capazes de ir além de sua condição atual.

Ainda uma vez, não se trata de uma recompensa, mas de uma ‘evolução’ lógica, natural e espontânea, para o
fim do que vocês vivem.

Isso ocorre ao final de cada vida.

Entretanto, nenhum de vocês sabe se é capaz de superar totalmente a dualidade.
Qualquer que seja o caminho percorrido, qualquer que seja o despertar dos seus centros energéticos, qualquer

que seja a constituição do seu corpo de Luz, qualquer que seja o despertar da sua Kundalini, qualquer que
seja o seu grau de misticismo, qualquer que seja o seu grau de contato com outras realidades.

Isso apenas poderá ocorrer (e vocês não terão esta certeza) após ter vivido oabandono, não antes.

***

Questão: batimentos de coração no peito podem ser as primícias do que você descreveu?



Sim.

***

Questão: o que acontece em um casal quando o caminho para a ascensão é paralelo? Eles podem
ascensionar ao mesmo tempo ou é um caminho individual?

O que você chamou de ‘casal’ pode se perceber em diferentes níveis.

Eu diria que, para o conjunto da humanidade atualmente encarnada, a noção de casal se constrói numa noção
de ‘posse’ e não numa noção de liberação ou de qualquer liberdade, porque você observa no outro, você ama

no outro, o que falta em você mesmo.

Assim, o frágil vai amar o forte, porque lhe falta a força.
O forte vai amar o frágil, porque lhe falta o frágil no interior dele.

Essa é uma ‘relação de dependência’ ligada à dualidade inscrita no homem e na mulher.
Esse é um princípio fundamental.

Muito poucas relações, hoje, foram realizadas ou se realizam ainda na cooperação de almas.

Existe um segundo nível de casal.
O segundo nível de casal é chamado de ‘almas irmãs’.

O terceiro nível de casal é chamado de ‘almas gêmeas’ e o quarto nível de casal é chamado de ‘o casal de
cooperação’.

O casal de cooperação tem a particularidade de ser totalmente livre de laços cármicos positivos ou negativos,
de laços ligados à origem comum da alma deles, de laços quanto à própria evolução da alma no processo de

ascensão.

A ascensão não se vive através do outro, qualquer que seja.

A ascensão não se vive através de um Mestre, qualquer que seja.

Entretanto, alguns de vocês se conectam no que se chama, e que eu já desenvolvi, de ‘linhagens’.
As linhagens são uma preliminar indispensável a certa forma de ascensão.

Entretanto, a noção de ascensão é um processo individual, no sentido o mais nobre e o mais terrível do
termo.

Vocês são ajudados, mas ninguém pode fazer o caminho no seu lugar, ninguém pode se colocar no seu
lugar, no seu coração, essa é uma decisão que lhe cabe.

Assim, a ascensão é um processo ao mesmo tempo individual, mas também coletivo, uma vez que ocorre no
momento em que o conjunto da coletividade de consciências humanas e não humanas vai adquirir

um status diferente.

Portanto, a ascensão deve se realizar só, que você viva só, que você viva a dois, que você viva em grupo.

Mas, entretanto, compreendam efetivamente que 99% das relações humanas num casal, ou fora de um casal,
são baseadas na noção de ‘lucro’, assim como vocês basearam esse mundo na noção de lucro.

O lucro que podia ser um lucro de alma transformou-se, progressivamente e à medida dos milênios, em
lucro ligado à encarnação, qualquer que seja esse lucro.

Vocês devem construir relações livres, seja em casal, seja em grupo.

Vocês não devem depender de ninguém mais, exceto através de habilidades, informações, conhecimentos e
do aporte de alma que vocês trarão aos outros.



Vocês devem estar juntos, mas vocês devem fazer o ‘caminho’ sozinhos.
Não há alternativa.

Entretanto, eu concebo que se agrupar, que fazer parte de um grupo participa da criação de uma ‘egrégora’.

Mas reflitam bem: uma egrégora, qualquer que seja, é um confinamento.
A única egrégora que não é um confinamento é aquela que vem para vocês, porque é retransmitida pelo

Arcanjo Miguel e vem, sobretudo, do pensamento e do coração daLuz.
Esta os torna livres.

Todas as outras egrégoras os confinam no que vocês criaram, no que quer que seja, e o que está confinando
deve desaparecer no final de ciclo.

***

Questão: praticar uma atividade esportiva pode ajudar na integração desse processo?

Para algumas almas, sim, certamente.
Para outras, não.

Tudo isso é uma questão muito pessoal.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, se quiserem, vamos respirar calmamente, pausadamente, tranquilamente, para permitir, em companhia
do seu Arcanjo anual (ndr: Miguel) transmitir-lhes, ao mesmo tempo, a pressão do ultravioleta e a radiação do

coração, porque essa é minha transmissão para vocês.

As duas vão agora se conjugar.

... Efusão de energia ...

Eu lhes transmito minha Paz.
Eu lhes transmito minhas Bênçãos e os convido a permanecerem neste estado alguns instantes.

Quanto a mim, eu lhes digo até breve.

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

(*) – ‘MEDITAÇÃO DIRECIONADA PARA O CORAÇÃO’ [Protocolo] – RAM:
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...

*
(**) – ARCANJO MIGUEL (04.04.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

***
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  ~ A VIDA DENTRO DO CORAÇÃO ~

Eu sou RAM.

Recebam a minha paz.
Recebam as minhas bênçãos.

Eu venho, pela minha presença, prosseguir o meu papel que é de instruí-los da vida no coração.

Eu não intervim desde algum tempo em relação com as efusões que lhes transmite o Arcanjo a quem vocês
chamam Miguel.

As intervenções deste ser são destinadas a fazê-los descobrir a dimensão nova.
Tenho, de fato, preferido esperar que o trabalho espiritual do ultravioleta chegue, para alguns de vocês, ao nível

do coração.

Assim, hoje, venho prosseguir meu ensinamento.

A passagem da vida fora do coração para a vida no coração é realmente um novo nascimento.
Quando a consciência se estabiliza no coração, o mundo muda, seu olhar sobre o mundo muda, sua percepção

do mundo muda e ele muda realmente para vocês.

A vida no coração é uma vida nesta densidade que vocês percorrem, uma vida nova, uma vida em que a
distância e a separação é abolida, uma vida em que o mental cartesiano não pode mais enganá-los.

Chegando naquele nível, dissolve-se a maior parte dos véus da ilusão, os véus da separação.

O que marca o acesso àquele nível é a descoberta de um estado específico que os faz descobrir de maneira
verdadeira, para além mesmo da alegria, a serenidade, a pureza, a ausência de conflito interior.

A vida se desenrola então segundo novas normas.

O mundo exterior muda, porque seu olhar muda, porque vocês percebem no outro, nos outros, os jogos da
ilusão e, no entanto, todo julgamento os deixa.

Neste estado de felicidade, uma vez que vocês chegam naquele nível de interioridade, de alinhamento, uma
nova vida começa então para vocês, uma vida em que não pode haver lugar para as dúvidas, para os

questionamentos.

Chegando naquele nível, vocês se apercebem da vaidade, da inutilidade das construções mentais, dos jogos
de poderes, de dominação, dos jogos da própria sedução.

Chegando naquele nível, estando em acordo com vocês mesmos, mais nenhum dos jogos do ego, da
personalidade lhes interessa.

Chegando naquele nível, eu frequentemente lhes falei do sentimento e da vivência da Unidade que ali se
encontra.

Chegando naquele nível, os questionamentos se calam, o sentido da vida lhes aparece em sua majestosa
simplicidade onde, simplesmente, as questões e os questionamentos perdem todo o lugar.
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Chegando neste estado, as contradições inerentes à vida do ego desaparecem.

Vocês não têm mais nada a defender.
Vocês não têm mais nada a provar.

Vocês não têm mais nada a demonstrar.

Nesse nível, vocês têm apenas que ser.

A verdade e a realidade do que vocês são lhes aparecem em toda humildade, em toda simplicidade.

Vocês vivem, naquele momento, para além mesmo dos jogos de construção do que faz a personalidade.

A personalidade é então submetida à realidade do coração, à realidade da Unidade.

Este estado corresponde à graça e à felicidade de suas redescobertas com sua Eternidade.

Neste estágio, lhes são reveladas progressivamente suas filiações.

Vocês saem da ilusão do pertencimento a esta realidade para entrar no pertencimento à sua própria Divindade.

Neste estágio, torna-se muito difícil manter os véus da ilusão tanto quanto ao que vocês são como quanto ao
que são os outros.

Sua visão torna-se penetrante.

O tempo que, no entanto, se escoa, lhes aparece na suprema ilusão que ele é.

Vocês se tornam capazes, naquele momento, naquele estágio, de viverem múltiplas realidades ao mesmo
tempo.

Os véus da separação lhes são irremediavelmente retirados, vocês percebem a multiplicidade e o jogo das
dimensões que participam todas da mesma Unidade.

***

Estar no coração não é uma palavra em vão.

Estar no coração não é mais definir o coração pela cabeça. Mas o coração pelo coração.

Penetrando neste estado de alinhamento, penetrando neste estado de unidade, vocês se aperceberão que não
há mais nada a combater, que não há mais nada a provar, que não há mais nada a demonstrar, a você mesmo

como aos outros, como ao mundo.

Nesta realidade nova se vive a unidade, mas também um sentimento profundo de unificação com a Divindade.

Este estado se vive na humildade e no agradecimento à Fonte reencontrada.

Neste estágio, vocês não podem ser enganados e vocês não podem enganar.

Naquele estágio, a vida se torna felicidade.

Reencontrando sua filiação, vocês se tornam capazes de conversar de alma a alma, de Espírito a Espírito, com
a Luz, com o Amor, com os outros, nesta dimensão e em outras dimensões.

Este estado necessita abandonar algumas crenças.
Este estado necessita uma neutralidade benevolente e produz uma serenidade permanente.

As preocupações da vida comum não podem mais ter tomada sobre esse mesmo estado.
Assim, instala-se em vocês a paz.

Assim, instala-se em vocês a verdade suprema que é Unidade, que é Beleza, que é Glória, que é Luz, que é
Amor.

Este estado de consciência se acompanha de um estado vibratório específico no meio de seu peito, por uma
vibração específica assinalando a abertura de seu Templo Interior e da comunicação de seu interior com a

Fonte.

O trabalho do Arcanjo Miguel é destinado a facilitar-lhes o acesso naquele nível.

Neste estado resolvem-se todas as emoções, todas as perturbações.



Neste estado, assim como numerosos seres que o realizaram disseram, escreveram, manifestaram, realiza-se
a alegria sem objeto, a alegria inefável de viver simplesmente esta verdade naquele nível.

Numerosos seres exprimiram-se por este canal com relação ao soltar, com relação ao abandono, com relação
à confiança.

São palavras que pode apreender seu intelectual e, no entanto, elas são apenas um pálido reflexo da realidade
quando vocês chegam naquele estágio.

Naquele nível de consciência nada de desagradável pode lhes acontecer porque mesmo o elemento o mais
sombrio se ilumina pelo próprio estado de sua consciência.

Cada coisa está assim, de maneira irrevogável, em seu lugar no momento em que isso se produz.

Vocês acolhem com a mesma graça os eventos exteriores, quaisquer que sejam.

Nenhum elemento exterior pode vir apagar esta Luz que está acesa em vocês.
Nenhuma contrariedade que teria podido ser vivenciada num modo terrível ao nível do ego pode perturbar de

maneira durável o nível em que vocês estão.

***

Eu lhes dei as chaves preparatórias para preparar seu Templo Interior para viver isso.

Todo ser humano que joga o jogo desta preparação pela potência da radiação Micaélica está doravante apto a
viver esta transformação.

Contudo, a aptidão para vivê-la não confere de maneira irremediável a realidade dessa vivência, mas,
entretanto, trata-se de uma etapa capital para esse caminho.

Vocês devem, se o desejam, definir como prioridade de seu Amor, como prioridade de sua vida, como
prioridade de seus atos, o absoluto, a Divindade, o Amor, o Cristo, a Luz.

Toda sua alma se inclina então para este objetivo não por uma vontade, mas por uma tensão que eu qualificaria
de obediência, por uma tensão de serviço para com a Luz.

Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.

A quem vocês querem servir?
Seu ego ou o Pai ou a Luz ou o Amor ou o Cristo ou outras palavras ainda?

Servir ao ego conduz de maneira inegável ao sofrimento perpétuo.
Servir ao Pai, à Luz, ao Cristo, ao coração, conduz à alegria eterna.

Passar a esse nível pode fazê-los crer que há uma montanha a escalar, uma distância incomensurável entre o
que vocês são e esse nível a atingir.

Mas isso não é verdade.
É uma ilusão induzida por seu próprio ego.

Eu não quero dizer com isso, e induzir, que o ego deve ser desprezado.
Bem ao contrário, ele deve ser domesticado, tranquilizado, amado pelo que ele é e nada mais.

Vocês perderam o sentido e a realidade de sua Divindade, o sentido e a realidade de sua Unidade.
Entretanto, e particularmente nesses tempos e nesta época, as circunstâncias da vida sobre a Terra lhes

facilitam grandemente o acesso a esse nível, à realidade de sua Divindade e de seu coração.

Não basta crer no coração para se colocar no coração.
Isso demanda um impulso, uma tensão total para ele.

O paradoxo, se é que seja um, é que esta tensão anda de mãos dadas com o soltar.
Trata-se de uma tensão da consciência e não da tensão do ego ou de seu corpo.

Não se trata, tampouco, de uma resistência a vencer, mas efetivamente, antes, de um estado de aceitação, de
fidelidade, de submissão mesmo à verdade da Luz.

Neste estado e nesse nível e neste estágio da consciência, vocês provam com extrema facilidade a beleza, a
felicidade, para além mesmo de um esforço qualquer ligado à própria noção de serviço, à própria noção de

meditação, à própria noção de vontade de bem, porque está bem além e é bem diferente.

***



Aceder à sua Essência, aceder à sua Divindade corresponde totalmente a uma forma de aquiescência, a uma
forma, como eu dizia, de fidelidade à Luz, ao Cristo, ao Pai, a Krishna, qualquer que seja o nome que vocês

deem.

Este estado, esse nível, este estágio corresponde à confiança.

Neste estado de consciência não pode haver obstáculo.
O único obstáculo é aquele que é criado pelo ego, pelas resistências, pela personalidade.

Naquele nível a vida é gratuita, a abundância é gratuita, mas, certamente não a abundância e a gratuidade que
conhece o ego, mas, efetivamente, a abundância da vida, a gratuidade da vida, a abundância da Luz, a

gratuidade da Luz, traduzindo-se por um serviço espontâneo e não criado, pelo Amor espontâneo e não ditado
pelos apegos, pelas noções de prazer ou as noções de medos.

Este Amor não se traduz necessariamente em palavras, mas traduzir-se-á necessariamente por um estado
vibratório, traduzir-se-á necessariamente não por uma vontade de bem, mas, efetivamente, pelo bem

encarnado e espontâneo.

A preparação que está em curso, desejada e decidida pelo Grande Relógio Cósmico, pelos Grandes Seres
que velam por sua alma, doravante chegou.

Essas palavras que eu pronuncio, qualquer que seja a profundeza do sentido ou não que vocês percebam, lhes
voltarão à consciência no momento em que vocês aceitarem totalmente viver nesse nível, neste estado, nesta

consciência.

É importante, vocês que me escutam, vocês que me leem, gravarem essas palavras em algum lugar em sua
consciência, porque elas são escolhidas para imprimir a marca delas em vocês.

Elas se juntam totalmente à paz que eu lhes apresento ao chegar, às bênçãos que eu lhes trago ao chegar, em
sua densidade.

Assim, a vida no coração é uma vida nova, é uma vida plena em que não há lugar para o vazio, onde não há
lugar para a dúvida, onde não há lugar, tampouco, par o ego e sua pequenez.

A personalidade não desaparece, mas ela se enriquece, ela se lustra, ela se molda para se conformar a este
estado de consciência.

Ela se torna, pouco a pouco, transparente, não vindo mais interromper a chama de seu coração, a chama de
seu Amor, mas ela se põe ao serviço desta, ela se põe na obediência ao que nasceu no meio de seu peito.

Se eu insisto tanto na localização deste estado de consciência é efetivamente porque se trata de uma verdade
vivida e não de um conceito vestido ou maquiado pelo mental.

Viver no coração não é uma ideia, nem um conceito, nem um comportamento, mas, efetivamente, uma vibração
da consciência nascendo no meio de seu peito, que lhes é permissível sentir, aumentar em função das

circunstâncias, mas, em caso algum, apagar.

Esta vibração, sentida no meio do peito, assinala a verdade total de sua instalação no coração.
Este estado não é nem função de seus humores, de suas meditações, do ambiente.

Somente as ressurgências de seu mental egotista podem por vezes atenuá-lo, diminuí-lo, sem jamais
interrompê-lo.

O trabalho de efusão do Arcanjo Miguel e dos múltiplos outros Grandes Seres que o acompanham está aí para
realizar a eclosão desta realidade em meio à realidade densa.

Mas, como eles o disseram, e como eu o repeti, vocês sozinhos, e unicamente vocês sozinhos é que podem
penetrar seu santuário.

A única coisa que pode ainda bloquear o acesso a este estágio, a este nível, a este estado, não é tanto seu
próprio ego, mas, efetivamente, antes, o medo que é, ele, gerado pelo ego.

O medo de perder, mas nada há a perder.
Isso é uma ilusão.

Não há absolutamente nada que vocês tenham que deixar atrás de vocês.

A adesão que lhes é solicitada é uma adesão de coração.
Ela não pode existir, esta adesão, enquanto vocês são um homem ou uma mulher de compromissos, enquanto
vocês são um homem ou uma mulher que pesa os prós e os contras, enquanto vocês são um homem ou uma

mulher que tem o hábito de se exprimir, de pensar, de viver, na dualidade e pela dualidade.

Compreendam, efetivamente, que a dualidade não é um erro, não é desprezível, mas, entretanto, vocês não
podem viver a Unidade preservando sua dualidade.



É nesse sentido que lhes é solicitado por muito numerosos seres para não julgarem, porque o julgamento é um
ato de dualidade.

O estado de Unidade não pode julgar.
O estado de Unidade não pode ser contrário ao que quer que seja, porque a Unidade se basta por si.

Esta vibração, este estado de consciência, é uma realidade.

Não é, ainda uma vez, um conceito, uma visão da mente, ou ainda qualquer coisa de abstrato ou de distante.

Aí está o que, hoje, eu tinha vontade de acrescentar.

Se vocês têm, com relação a essas palavras, questionamentos, eu tentarei ali trazer um esclarecimento
diferente do que aquele que acabo de lhes trazer.

Mas vocês devem guardar presente no espírito que a vida no coração manifesta-se por uma vibração.

Do mesmo modo que a maior parte de vocês começou, de maneira recente ou muito mais antiga, a sentir a
vibração ao nível de sua cabeça, esta mesma vibração deve se instalar de maneira quase permanente ao nível

de seu peito.
Esse será o sinal, antes mesmo que vocês percebam as modificações de consciência, da realidade de sua

instalação neste estado e nesse nível de consciência do coração.

Então, gostaria, agora, de escutar.

***

Não temos perguntas. Agradecemos.

***

Então, antes de deixá-los, recebam, ainda uma vez, toda a minha paz, todas as minhas bênçãos, todo o meu
Amor e toda minha gratidão por terem acolhido em vocês essas algumas palavras.

Sejam abençoados.

Eu voltarei, ulteriormente, a fim de prosseguir meu ensinamento pelas práticas energéticas orientadas no
coração que os ajudarão a sentir a vibração de seu coração e a viver e a se instalar neste estado, nesse nível.

Sejam abençoados.

************
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Eu sou RAM.
Para aqueles que não me conhecem, eu sou Mestre instrutor.

Eu ensino essencialmente sobre os caminhos que lhes permitem realizar o seu coração.

Eu venho essa noite, ao nível da minha radiação de consciência, eu estou religado à vibração e à Luz do
Arcanjo Gabriel, não para a comunicação, mas, efetivamente, para lhes permitir realizar o retorno ao seu

coração.

Com relação a certo número de conceitos que foram exprimidos em vocês, ao redor de vocês, desde vários
dias, com relação ao que vocês chamam de decisões, de projetos, de caminhos a traçar, com relação mesmo
às circunstâncias manifestadas de suas vidas, que se desenrolam diante de vocês, nessas etapas tão cruciais

para o seu futuro e a sua evolução, eu venho explicar-lhes e demonstrar-lhes que a maneira mais correta de
estar na Luz é seguir o que lhes dita a Luz.

Como a Luz fala em vocês?
Ela não pode falar com palavras.

A Luz que eu penetrei nesse canal toma caminhos específicos antes de lhes chegar sob forma de palavras.

As palavras são apenas uma parte muito limitada da minha emanação.
Entretanto, eu concebo que as palavras nesta densidade em que vocês vivem, e os pensamentos, são o órgão

de manifestação da sua consciência, privilegiado.

Assim, é capital determinar se as palavras e os pensamentos vêm da sua Essência ou do seu ego.
Esse mecanismo é extremamente importante para compreender, para integrar, para levar a efeito.

Isso evitará os erros, os atrasos, os medos e as dúvidas.

***

O que procede e que vem do coração não induz jamais a dúvidas.
O coração, os pensamentos e as palavras do coração são certezas, são também evidência, porque se impõem

à alma sem passar pelo filtro do mental inferior.

Os pensamentos e as palavras do coração existem realmente, mas são uma linguagem vibratória de Luz, antes
de serem as palavras que vocês ouvem e os pensamentos que vocês percebem.

A etapa prévia à observação de suas palavras e de seus pensamentos é, obviamente, aquela que consiste em
estabelecer um estado de calma como a água de um lago.

Eu lhes ensinei também um processo que permite, de maneira simples, através da focalização da sua
consciência em seis pontos, um modo de abrir a vibração da sua Essência, a vibração do seu coração, a

vibração do Amor e a vibração da Luz.

Entretanto, a sua forma de manifestação habitual nesta densidade se faz de maneira privilegiada pelos
pensamentos, pelas reflexões e pelas palavras.

A maior parte das suas reflexões, das suas palavras e dos seus pensamentos não vem do coração, mas vem
do seu mental.
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Enquanto este não for suplantado pelo coração, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas reflexões, que saem
de vocês, são coloridos por seus desejos, por seus medos, por seus modos de funcionamento.

São, portanto, dissociados das palavras, do pensamento e das reflexões que vêm do coração.

***

Hoje, nesta densidade, vocês começam a fazer a experiência entre as palavras do coração e as palavras do
mental.

As palavras do mental os induzem a uma reflexão e a uma escolha.
A escolha sendo determinada com relação às suas experiências passadas, com relação aos seus

aprendizados.
Ela os conduz, de maneira inexorável e inegável, a se enganarem uma vez em duas.

As palavras do coração são simples e são simplicidade.
As palavras do coração fazem vibrar o seu coração.

As palavras do coração os colocam na Alegria.

As palavras do mental os colocam na angústia e na divisão.

A reflexão que vem do mental não resulta em qualquer resposta concreta.

A reflexão que vem do coração é Luz, Alegria, fluidez, sincronia e evidência.

Será que a sua reflexão é evidência ou será que a sua reflexão é dúvida?
Será que as suas palavras os colocam na Alegria ou será que as suas palavras os colocam no

questionamento?

O questionamento induz à dúvida, o questionamento induz à suspeita, o questionamento induz ao erro.

As palavras do coração, os pensamentos do coração, vêm da Fonte em vocês.

A Fonte não pode se perder, não pode se enganar.

A evidência do coração através das palavras, através da reflexão, através dos pensamentos, impõe-se a vocês,
sem repetição.

As palavras do mental, os pensamentos do mental, as reflexões do mental se repetem incansavelmente e os
fazem voltar na ilusão e os fazem crer que vocês decidem com toda independência.

Toda tomada de decisão ligada ao seu mental não está marcada de Amor, mas marcada de julgamento, função
unicamente da satisfação de um desejo.

As palavras, os pensamentos e a reflexão vindos do coração impõem-se como uma evidência e não serão, em
caso algum, a satisfação de um desejo ou a satisfação do ego.

Essas palavras, essas reflexões e esses pensamentos lhes atravessam, eu diria, como uma evidência, como
uma flecha e, sobretudo, não os atrapalha.

Eles são leves, porque aliviam o seu coração, porque aliviam o seu caminho e concorrem para estabelecer, em
vocês e no exterior de vocês, uma fluidez do desenrolar do seu caminho.

O mental, as palavras, os pensamentos, as reflexões vindas do seu mental acrescentam sombra à sombra,
asfixiando a sua Luz e apagando a sua Alegria.

***

Assim, colocando-se como observador, vocês podem, agora e já, com o seu próprio mental, determinar de
onde vêm as suas palavras, de onde vêm os seus pensamentos e de onde vêm as suas reflexões.

Progressivamente e à medida que vocês se tornarem capazes de discernir a origem das palavras, dos
pensamentos e das reflexões, vocês constatarão que, num caso, vocês vão para o peso e que, num outro

caso, vocês vão para a leveza.

Isso se reflete inexoravelmente em sua vida exterior, em sua relação com o ambiente, com os outros e com
você mesmo.

A linguagem do coração é Verdade, evidência e certeza.



Ela não pode forçá-los, essa linguagem, a se repetir, a induzir em vocês os medos, a induzir em vocês as
dúvidas, isso só o mental pode.

Somente as palavras, os pensamentos e a reflexão vindos do ego induzirão sistematicamente em vocês uma
não permanência, uma não Alegria e manterão em vocês o medo e os erros.

***

Abandonando-se à Luz vocês participam da eclosão das palavras, dos pensamentos e da reflexão do coração.

Esse é um ensinamento importante.

Eu lhes disse também que era necessário, antes de decidirem, colocarem-se no coração.
Essa é também a maneira de evitar a preponderância do seu mental porque, assim que um problema chega,

ele chama em vocês uma reflexão, das palavras e do pensamento, induzindo à escolha e à dúvida.

Se vocês tomarem por hábito, antes mesmo de encarar um problema, colocar-se no coração, pela meditação,
pela vibração, pela polarização da consciência, vocês permitirão iluminar o questionamento e permitirão ao

coração se manifestar na Luz, iluminar o que é proposto.

Isso vai aliviá-los.
Isso vai evitar-lhes os medos e as dúvidas.

O medo, as dúvidas não podem vir ou proceder do coração.
O medo, as dúvidas, as raivas não existem no nível do coração.
Eles existem unicamente no nível do ego, no nível do mental.

Todo o jogo do seu mental é fazê-los crer, e vocês ali aderem, que vocês não estão no coração, que os medos
e a dúvida habitam em sua alma.

Isso não pode ser Verdade, em momento algum.

E, entretanto, ao ali aderir, vocês jogarão o jogo da separação, da dúvida e dos medos.

Nenhum medo, nenhuma dúvida pode proceder do coração.
O coração os coloca na Unidade, os coloca na Alegria, os coloca na fluidez.

E, no entanto, vocês dizem que são vocês que decidem.

Mas jamais são vocês que decidem.

Isso acontece em um nível inconsciente, ligado à superioridade das suas existências passadas registradas e
engramadas pelos seus sofrimentos, pelos seus desejos, pelas suas insatisfações.

A decisão do coração, além de ser uma evidência, alivia o seu caminho.

Assim que vocês começarem a se colocar como observadores, a colocarem a sua consciência no coração,
vocês observarão muito rapidamente que seu caminho e as circunstâncias do seu caminho se encaixam e se

organizam de maneira miraculosa.

Em resumo, se vocês derem um primeiro passo para a decisão do coração, o seu caminho será um caminho
fácil, quaisquer que sejam os obstáculos.

O aprendizado de saber como dirigir a sua vida através dos impulsos do seu mental ou através dos impulsos
do seu coração, é indispensável a fazer durante este período.

O resultado é muito simples, tanto no seu corpo como no seu caminho.

***

A decisão do mental implica em tensão em alguma parte no nível do seu corpo físico.

A decisão do seu coração implica em liberação das referidas tensões no nível de seu corpo.

Não pode ser de outro modo.
Isso é muito simples de aplicar.

Apenas o seu mental ou o seu ego é que vão querer fazê-los crer que isso é insuperável.
Mas eu lhes asseguro que não.



Isso é de uma simplicidade tal que uma criança que fosse formada nisso evoluiria da maneira a mais fluida e a
mais feliz que seja.

E, no entanto, a humanidade escolheu privilegiar a ferramenta da razão, a ferramenta da lógica e do mental,
com base na experiência e na repetição, com base no ciclo de sofrimentos, de alternâncias de prazeres e

desprazeres, enquanto que as palavras do coração, as palavras da Verdade e da Luz do Amor não podem, em
caso algum, induzir em vocês sofrimentos, nem tensões nem erros.

O caminho do coração é o caminho exato.
Ele implica, necessária e invariavelmente em escolhas corretas, de acordo com a sua Luz e de acordo com o

plano da Luz em vocês.

É assim para todas as escolhas que vocês efetuam.

A Luz, o seu coração, a sua Fonte são, de longe, mais eficientes e inteligentes do que o seu mental.

O mental é muito útil nas situações que recorrem a ele, como o agenciamento e a organização da matéria, tanto
através das tecnologias, mas também através da organização do que vocês chamam de grupo social.

***

Por enquanto, a humanidade não tem a experiência do grupo social do coração.
Isso poderá apenas se realizar se vocês mudarem, vocês mesmos, o modo de funcionamento, a título

individual.

Imaginem um grupo de homens e de mulheres cujas decisões não são mais guiadas pelos medos, pelas
dúvidas, pelas suspeitas, mas pela iluminação da Luz.

Naquele momento gera-se, de maneira extremamente rápida, o que eu chamaria de Unidade de consciência.
Nesta Unidade de consciência não pode existir a menor rudeza, a menor distorção, porque o que dominará é a

clareza, a Verdade, a transparência, a honestidade.

A partir do momento em que seu mental intervier, lembrem-se de que ele vai tudo fazer para dividir, separar e
manipular, não devido às suas Sombras, mas devido aos seus medos e devido aos aprendizados que vocês

viveram, que não foram orientados segundo as leis do coração.

É extremamente difícil refazer um aprendizado, mas, pela graça da Luz que os rega, hoje, um novo
aprendizado é possível.

Ele é extremamente simples.

A vibração do coração, a vibração da sua consciência no nível dos seus chacras lhes facilitam a tarefa.
Esta ferramenta é ativada em vocês.

Vocês têm apenas que deixar para ela a preeminência, deixá-la se exprimir, deixá-la se desenvolver.

Diante do afluxo desta Luz, jamais o seu mental estará à altura para lutar.
Ele os fará crer, é claro, que ele continua a ser o Mestre.

Se vocês o alimentarem mantendo a dúvida, o medo e a ausência de Alegria, obviamente, ele prevalecerá.

Eu posso lhes assegurar que, se vocês se colocarem no coração, além das palavras, dos pensamentos e da
reflexão, vocês encontrarão uma facilidade para dirigir o seu caminho, porque vocês serão guiados, vocês

serão vocês mesmos a orientação, vocês serão vocês mesmos o caminho da Alegria e vocês não poderão ir
para onde vocês não devam ir.

Eis as algumas palavras que eu tinha vontade de lhes transmitir.

Se vocês tiverem perguntas ou questionamentos com relação a isso, gostaria de ali trazer as respostas
complementares.

***

Questão: quando se quer ter uma resposta pelo coração, o melhor é se colocar a questão após ter
ativado as 6 chaves?

A primeira coisa que eu lhes ensinei é a ativação das seis portas, das seis chaves do coração (ver em
'protocolos' a Meditação direcionada para o Coração).



Esse processo é obtido, obviamente, num processo em que a consciência é unicamente orientada nisso para
instalar em vocês a vibração do coração, de maneira intermitente e, em seguida, se vocês perseverarem, de

maneira permanente.

Se esta ativação se tornar permanente ou mais ou menos permanente, vocês constatarão, quando das suas
atividades de vigília normal (profissional, relacional, mesmo de escolhas), que esta vibração flutua.

Obviamente, se vier, durante a persistência desta vibração, uma questão, uma pergunta, vocês devem prestar
atenção nesta vibração existente para saber, sentir e perceber qual das escolhas propostas pelo seu mental,

nesse caso, melhora ou faz desaparecer a vibração do seu coração.

Agora, o segundo modo de proceder, que lhes foi comunicado, num segundo tempo, consiste em submeter
uma escolha ao coração.

Os dois são possíveis.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que o que eu lhes dei, agora, permite-lhes delimitar,

independentemente do protocolo das seis chaves, independentemente do protocolo do questionamento no
coração, em função mesmo da resposta que lhes é dada, intelectualmente, se isso vem do coração ou do

mental.

Há, então, três aspectos, independentes e complementares, nesta prática.

No primeiro caso, vocês destrancam as portas do seu coração, vocês percebem o chacra que vibra e que gira,
a sua consciência liga-se literalmente na Alegria interior, na fluidez.

Se vocês forem capazes de manter este estado durante um tempo suficientemente longo, o mental não pode
lutar.

O outro modo, independente, a segunda etapa, se preferirem, consiste em submeter uma escolha à vibração
do coração.

A terceira etapa consiste em observar os efeitos dos pensamentos, admitindo que vocês não saibam de onde
eles vêm.

Isso se refere tanto aos pensamentos, como às palavras, como às reflexões, como às decisões.

A decisão do coração, por exemplo, é de natureza franca, espontânea, direta, sem qualquer dúvida e não
implica em qualquer modificação.

A decisão do mental é sujeita ao humor do seu instante, é sujeita às suas reflexões do instante, ela é mutável,
jamais fixa, e sujeita também a um estado de emoções, de alegria ou de tristeza, mas jamais a Alegria interior

que vocês podem sentir no momento em que vocês ativam as seis chaves do coração.

Assim, qualquer que seja a etapa que vocês visualizarem, qualquer que seja o modo com o qual vocês
procederem, vocês obterão muito facilmente a resposta pela vibração, pela instalação da Alegria ou pela

própria manifestação do que está sujeito ao seu intelecto, ao seu coração, ao seu ego.
Essa é uma prática essencial.

Existem múltiplas práticas ligadas à abertura e à consciência do coração, mas as etapas que eu respeito
obedecem a uma lógica do coração.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Assim, portanto, vou poder lhes transmitir, novamente, a minha paz e a minha bênção.

Vocês são abençoados.

Eu lhes agradeço por terem me dado a oportunidade de ir mais adiante no meu ensinamento e no meu serviço.

Eu lhes digo, certamente, até breve.

Recebam todo o meu Amor.
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~ CRUZANDO O LIMIAR DO SAGRADO ~

Eu sou RAM.

Recebam minha paz, recebam minhas bênçãos. 

Aí está agora certo número de meses de seu tempo terrestre que eu intervenho. 
Eu intervenho essencialmente como Mestre do Ar e instrutor sobre as dimensões do coração. 

Eu lhes comuniquei certo número de elementos concernentes à sua evolução e à sua transformação. 

Eu lhes comuniquei certo número de ferramentas permitindo, de maneira simples e eficaz, aproximar-se de seu
santuário interior. 

Eu insisti, assim como insistiram vários intervenientes, sobre o fato de que vocês sozinhos, e unicamente vocês
sozinhos, podem dar o passo para abrir seu coração. 

A Luz não se impõe jamais do exterior. 
A Luz espera, de maneira inabalável, os momentos que vocês vivem atualmente. 

Certo número de modificações, ligadas às próprias estruturas energéticas e fisiológicas desse sistema solar se
modificou de maneira efetiva, de maneira concreta. 

Eu tento participar o melhor que eu posso para mostrar-lhes os caminhos que realizam em seu centro, a fim de
ali viver a vibração e a abertura do coração. 

Quando de minha última intervenção, eu insisti no fato de que a abertura do coração não seja um conceito
situado na cabeça, não seja uma Luz na cabeça, mas, efetivamente, uma Luz e uma vibração no centro do

peito. 

A abertura do coração não é uma visão do Espírito, não é uma concepção, mas é uma realidade e uma
Verdade da consciência. 

*** 

Vocês estão, a maior parte de vocês, no ‘limiar do sagrado’ e, no entanto, no limiar desse sagrado, apenas
vocês, definitivamente, é que podem cruzar, esse limiar. 

Eu não insistirei, essa noite, sobre o lado consciência e vibração do coração, mas eu gostaria de lhes dar, com
algumas palavras, o que os espera uma vez que vocês tenham cruzado esse limiar. 

RAM – 28 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Isso é destinado à sua personalidade, a fim de que esta, empurrada por um irresistível impulso, por uma tensão
extrema para a Unidade, aceite assim cruzar esse limiar. 

Não há porta de saída da dualidade e da experiência da encarnação em outro lugar além do coração. 

Vocês poderão viver certo tempo se servindo da ferramenta mental ou da ferramenta da própria experiência da
vida, mas vocês não poderão, pela experiência ou pelo intelecto, chegar ao coração. 

Certo número de premissas é manifestado a vocês, para muitos de vocês, que faz com que hoje vocês
estejam no ‘limiar do sagrado’. 

Certo número de encorajamentos pela Luz, certo número de Presenças e certo número de radiações atuam em
vocês e, entretanto, vocês sozinhos podem cruzar o ‘limiar do sagrado’ através de certo número de elementos
que foram amplamente evocados, não por mim, mas pelo Arcanjo Anael, sobre a necessidade imperiosa de se

abandonar à Luz. 

Eu não voltarei nisso, mas vou lhes dar outra abordagem, não tanto quanto à realidade desse processo
vibratório que foi já enunciado, não tanto sobre conceitos que lhes permitam, ao nível da personalidade,

colocar-se no caminho para um Si Unidade e para a Unidade do Si, mas, bem mais, por alguns processos que
se levam a efeito a partir do momento em que vocês cruzaram o ‘limiar sagrado’. 

Naquele momento acontecem certos fenômenos, ao nível de sua vida encarnada, que vão mudar seu ponto de
vista e sua relação no mundo. 

Antes de cruzar esse limiar em sua dimensão dissociada, vocês sempre conceberam e apreenderam o mundo
na noção de ‘distância’, distância entre vocês, observador e o que é observado. 

Quando vocês cruzam o ‘limiar do sagrado’, seja pelas diferentes vias possíveis já enumeradas, seja pela
descida do Espírito Santo, seja pela subida da Kundalini, seja pela efusão nova das energias do Ultravioleta,

pouco importa. 
Cruzando o limiar sagrado, seu ponto de vista muda porque, naquele momento, manifesta-se um elemento

extremamente importante, este elemento extremamente importante é, ele mesmo a Fonte da manifestação da
Unidade na dualidade, este elemento que se descobre, uma vez cruzado o limiar sagrado, antes mesmo de

penetrar e viver o Amor em Verdade, é a manifestação da Alegria. 

Não é por acaso se alguns seres que cruzaram esse limiar manifestaram, em diversos graus, um estado de
completude, um estado de Unidade, um estado de Alegria, denominado, em algumas tradições: Samadhi. 

Certamente, existem inúmeras manifestações de êxtase e de íntase, mas elas se resumem todas por uma
Alegria incontrolável, uma alegria sem motivo, uma Alegria incomensurável que encontra sua Fonte na própria

Fonte e na própria Unidade. 

Viver no coração é assim, portanto, viver e participar da Alegria da Unidade. 

Em seguida, cruzando o limiar sagrado, o ‘ponto de vista’ muda. 
Seu ponto de vista não é mais aquele de seu ser limitado sujeito a um corpo, sujeito a um mental, sujeito a um

destino, sujeito a uma história ou sujeito a um karma. 
Mas vocês se tornam o ‘conjunto’ do que foi criado, inteiramente. 

Vocês participam, cruzando o limiar sagrado, da Unidade dos mundos e da realização do mundo. 

*** 

Uma vez cruzado o limiar sagrado, não há mais barreira, não há mais limite, a Alegria se estende ao infinito,
permitindo assim compreender que o que foi buscado, o que foi esperado ou o que foi temido está ali, de toda

eternidade, esperando apenas seu despertar na Verdade. 

Uma vez cruzado o limiar sagrado, vocês tomam conhecimento, literalmente, do ‘Sem Nome’, do Princípio que
não pode ser nomeado sem ser restringido. 

Tomando conhecimento do Sem Nome, a Alegria se estende ainda mais, os limites e as barreiras desta
dualidade dissociada lhes parecem ser vividas como num sonho. 

Aliás, esse limiar sagrado, sendo a porta de saída, torna-se possível experimentar certo número de fenômenos
aos quais vocês não tinham acesso. 

Vocês tomam consciência, então, de que vocês vivem, aqui e agora, nesta realidade dissociada, mas que
existe também outra parte de vocês, presente de toda a eternidade, evoluindo em outro espaço, em outro

corpo, em outra densidade. 

Vocês se tornam lúcidos, vocês são capazes de cruzar as portas que os conduzem à eternidade de vocês
mesmos. 

Entretanto, qualquer que seja a descrição que eu poderia fazer em palavras, quaisquer que sejam os exercícios



que eu poderia lhes comunicar, eu poderia apenas acompanhá-los ao limiar desse limiar sagrado, como todos
os Conclaves, os Concílios, as entidades espirituais o fazem de toda eternidade. 

Mas a adesão e o abandono à Luz devem vir do mais profundo de seu ser, do mais profundo também de sua
personalidade, apenas vocês é que podem decidir isso. 

Uma vez o limiar sagrado cruzado, vocês se aperceberão de que vocês não estão sós, de que vocês não
estão isolados. 

Vocês se tornarão, naquele momento, a justo título, como o disse o Arcanjo Miguel, os Portadores e os
Transportadores e os Transmissores da Luz. 

Vocês se tornam, naquele momento, vocês mesmos, sua própria Verdade. 

O coração se caracteriza por um estado de Verdade, por um estado de simplicidade e por um estado
de Amor. 

Entretanto, para isso, vocês devem se inclinar em um abandono para a Fonte. 

*** 

Vocês devem ignorar a dualidade inexorável de sua condição nesta dimensão, essa é a única maneira de
penetrar em sua eternidade, onde não há mais questionamento, onde há apenas efusões, Núpcias, Alegria

permanente e também capacidade para viver e para manifestar em consciência a ‘vibração’ das outras
dimensões que lhes eram até o presente escondidas, mascaradas. 

Na época que vocês vivem (para além de certo número de fenômenos astronômicos, astrológicos ou
planetários, pouco importa), sua consciência de humano encarnado nesta densidade sente, progressivamente,

um ‘chamado’. 

Qualquer que seja a forma que possa tomar este chamado, este chamado os faz colocar em movimento e os
faz buscar outra coisa além da condição na qual vocês vivem. 

Para além das histórias, para além das religiões, para além de suas crenças, este chamado é por vezes uma
injunção para ir para esta Verdade, para esta simplicidade. 

Então, em meio a toda busca desse limiar sagrado, o ser humano vasculha, o ser humano vasculha por toda
parte, exceto onde reside o segredo, o ‘limiar sagrado’, porque o limiar sagrado não está inscrito no movimento,

ele não está inscrito, tampouco, na experiência, ele não está inscrito, tampouco, numa técnica. 
Ele está inscrito unicamente na Presença, no «Eu Sou» (pouco importa o nome que vocês deem) e é a

capacidade inscrita em todo ser humano de revelar sua Divindade. 

Como o disseram vários intervenientes, vocês são os filhos da Unidade, os filhos da Luz, Miguel os chama de
«Mestres da Luz». 

Em vocês há todas as virtudes, sem exceção, todas as características, sem exceção, da Divindade. 

Cabe apenas a vocês revelarem isso. 
Apenas a pressão desta civilização na qual vocês vivem, nesta época, que os afasta de sua Verdade

essencial. 

Não é questão, pelo momento, de se excluir, de se fechar, o coração é o próprio princípio do oposto: princípio
de abertura, princípio de imanência, princípio depresença do Eu Sou. 

Toda a sabedoria do mundo está também escondida naquele lugar, todo o conhecimento dos mundos está
também inscrito de maneira direta naquele lugar. 

Sem esforço, sem passar pelo filtro do mental ou do intelecto, o conhecimento está em vocês, a Divindade
está em vocês, a sabedoria está em vocês, não há nada que seja exterior a vocês e seja exterior ao que

vocês sejam. 

Assim, cruzando o limiar sagrado, vocês penetram um novo espaço de vida, um novo espaço de
manifestação. 

*** 

Muitas coisas foram sonhadas, esperadas, imaginadas, criadas do zero pelo mental ou pela Luz na cabeça, que
não é a Luz no coração, concernentes a um processo que vocês chamaram de ascensão. 

Para saber onde ascensionar, vocês devem ‘abrir a porta’. 
Vocês irão para onde a vibração de seu coração os levar. 

Uma manifestação, uma forma de manifestação se apaga enquanto que uma outra está nascendo. 



Quando vocês nascerem totalmente à sua Verdade, à Unidade, quando vocês estiverem nesta Alegria
incontrolável, vocês perceberão no Interior de vocês quevocês não estão sós, que, de toda eternidade, havia

aí uma ‘Presença eterna’ conhecendo-os melhor do que vocês se conhecem, individual e coletivamente. 

Tomar consciência disso concorre para amplificar a Alegria. 
Vocês não podem mais estar separados quando a vibração do coração está ativa e vocês cruzaram o limiar

sagrado do conjunto dos planos da criação, do conjunto dos planos da manifestação. 

Tudo isso é seu reino. 

Passar da dualidade para a Unidade, ao mesmo tempo participando desse mundo, é uma graça inestimável,
desejada e dirigida pela Fonte central retransmitida, ainda uma vez, por muito numerosos seres (desde os
planos os mais etéreos até seus planos os mais densos) que trabalham para ‘abrir o plano da consciência’,

mesmo nesta humanidade. 
Isso está em curso. 

Eu posso apenas encorajá-los para irem para este estado de tensão extrema que é, eu o repito, em definitivo,
o abandono à Luz. 

Seu mental, sua personalidade, deve se colocar ao serviço desta tensão que é o resultado do desejo final que
não é mais um desejo, mas já um ‘ato de fé’ de realizar isso. 

A meditação sobre o coração está mais próxima de vocês, a radiação e a efusão da pressão do ultravioleta
permite, em vocês, já, uma ‘revolução da consciência’ preparando-os para viver nos mundos ilimitados onde o
medo não pode existir, onde o próprio desejo não existe mais, onde somente a Presença e o acolhimento da

Unidade que vocês são permite realizar o que vocês vieram fazer aqui, desde muito tempo. 

*** 

Descendo a esta densidade, vocês ocultaram o ‘princípio da Unidade’. 
Esse sentido do sacrifício foi acompanhado de um juramento que era o de reabrir a via da Unidade, a porta do

limiar sagrado. 

O que vocês realizaram faz de vocês seres de experiência, seres de responsabilidade.

Entretanto, as contingências desse mundo de terceira dimensão, chamada de ‘dissociada’, criam os freios e as
barreiras reforçados por certo número de coisas que vocês já conhecem. 

Hoje, o momento chegou de imaginar, mesmo, que um dia vocês fizeram um juramento. 
Em resposta, a Fonte lhes fez a promessa de esperá-los. 

Assim, esta Fonte sempre esteve aí, no centro do ser, a esperar pacientemente seudespertar e seu acordar. 

Esses momentos importantes, mesmo se pelo momento vocês sintam apenas a pressão, a urgência,
necessitam, de vocês, uma ‘coragem’ que é aquela de ousar construir sua Vida na eternidade. 

Não lhes é solicitado para abandonar nada, a não ser a parte ilusória de vocês mesmos, a parte fragmentada, a
parte que tem medo, a fim de se voltarem e de regressarem para o que faz de vocês os seres de pura Luz,

de pura radiância e depura eternidade. 

Passar o limiar sagrado é, portanto, uma tensão para o abandono e é, sobretudo, fazer ato de Verdade, de
simplicidade e de humildade. 

Apenas a esse preço é que vocês reencontrarão sua Alegria interior, este estado onde o rir é permanente. 

Com relação a esses alguns elementos (bem simples, com as palavras que eu lhes dei concernentes ao que
acontece), uma vez que a vibração do coração está ativada, uma vez que vocês estão abandonados à Luz, se
vocês têm, com relação a isso, algum questionamento, eu gostaria de tentar ali aportar uma iluminação pelas

palavras e também pela vibração. 

*** 

Questão: poderia desenvolver o que você denomina o abandono de Si à Luz? 

Na encarnação, muitos seres humanos afirmam querer buscar a Luz. 
Esta busca é, geralmente, uma busca exterior, através de sistemas de conhecimento, quaisquer que sejam. 

Esta busca pode ser mais ou menos rápida, mais ou menos ávida. 

O abandono à Luz é um ato em que você decide, vocês também, como ser humano, entregar sua orientação
quanto ao seu destino não mais com relação à lei de ação / reação (kármica ou presente), mas aceitar que a

Luz guie seus passos e o ilumine. 



A Luz os quer inteiros e na totalidade. 

Vocês não podem, nesta época, participar da Luz e participar da dualidade. 

Há engajamentos, há escolhas que vocês têm toda a liberdade de colocar desde tempos imemoráveis, mas há
escolhas, ações que devem ser postas agora, porque a Luz lhes pede, mas não pode obrigá-los. 

Ela lhes propõe, ela vem para vocês, ela vem tentar lembrá-los, em consciência, de seu juramento. 

O abandono à Luz é se entregar totalmente à Luz, ao que ela decide. 
Ela é inteligente para o que ela quer para vocês e não pelo que vocês querem, vocês. 

A Luz é, novamente, um sacrifício, mas um sacrifício inverso, que necessita sacrificar seu ego, sua
personalidade, não para fazê-lo morrer, obviamente, mas para deixá-lo se impregnar, se embeber, literalmente,

de Luz, para que sua vida, seu destino não seja mais um destino pessoal, mas um ‘destino de Luz’. 

Vocês devem aceitar que a Luz dirija sua vida e não vocês mesmos dirijam sua vida. 
Isso, também, representa um sentido do sacrifício, mas que conduz, em definitivo, à única Alegria verdadeira e,

entretanto, vocês não podem aceder a esta Alegria verdadeira enquanto haja em vocês o menor desejo
pessoal existente. 

Este engajamento não é uma montanha a escalar em outro lugar a não ser em sua cabeça. 
Este engajamento promete, de maneira inabalável, a realização da Alegria, mas, para isso, vocês devem deixar
os mundos da dualidade, da tristeza, os mundos da ilusão, o mundo das emoções, o mundo das construções,

ligados ao mental. 

Vocês devem, de algum modo, ‘parar o movimento’, porque vocês não são o movimento, vocês têm a ilusão,
vocês a criaram. 

O abandono à Luz é também abandonar sua própria vontade à vontade da Luz. 

A Luz apenas poderá, aliás, estabelecer-se uma vez que o limiar sagrado seja passado. 

Passar o limiar sagrado assinala o abandono também da dualidade. 
Estar abandonado à Luz é penetrar os domínios do Sat Chit Ananda, ou seja, em termos ocidentais, penetrar

as ‘moradas de Paz suprema’, os domínios da Alegria eterna, assim como a realizaram vários seres sobre esta
Terra. 

A diferença hoje se atém à tonalidade coletiva do processo, mesmo se nós não entendamos por coletivo a
totalidade, porque a Luz não impõe jamais. 

Entretanto, o abandono à Luz é o princípio fundador de sua nova realidade. 

Em alguns mundos chamados de multidimensionais (nos multiuniversos, para além desta dimensão dissociada
na qual vocês vivem e evoluem), o abandono à Luz é a regra, que isso se refira às dimensões

antropomorfizadas, ou às dimensões de longe superiores ou à dimensão mesmo da Fonte. 

Tudo é Alegria. 
Tudo é Luz. 

Tudo é Graça. 
O conjunto de qualificativos que não me parece participar, até o presente, desta dualidade, no entanto

necessário, porque desejado por vocês todos que aceitaram o princípio. 

Entretanto, o próprio ‘princípio da precipitação’ nesta densidade acompanhou-se de um princípio inverso do
retorno à Unidade. 

O que vocês sentem no interior de vocês, seja ao nível da cabeça ou de outros lugares de seu corpo, as
circunstâncias que lhes são propostas hoje pela vida, são um desafio ao seu abandono à Luz. 

Entretanto, vocês sozinhos, e ainda uma vez isso é importante, vocês sozinhos, podem cruzar esse limiar. 

Quaisquer que sejam os reencontros, a Luz não pode se impor, é nisso que ela lhes pede o abandono. 

Dirigir-se para o abandono à Luz não é uma visão do Espírito ou uma visão da cabeça,é uma visão do coração
e unicamente isso. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: Paris é um lugar propício para a ascensão ou se deve deixar esse lugar? 

A única ascensão passa pela porta do coração, não há outra. 



Não há lugar, não há outro espaço, não há outro tempo para isso, a não ser a ‘abertura do coração’. 

A translação dimensional (assim como nós preferimos, nas palavras que encontramos) é um processo que
consiste em deslocar o ponto de vista do exterior para o interior. 

O Arcanjo Miguel, o bem amado, desde o início, afirmou que somente o interior era importante. 

A desconstrução do mundo poderia ser fonte de conflitos, de medos, mas, nesta desconstrução, brilha a maior
das Luzes, ela está aí, ela apenas espera vocês. 

Isso é totalmente independente das circunstâncias exteriores de uma vida ou de outra. 

O ‘princípio do coração’ sendo realizar a Unidade, esta Unidade, uma vez cruzado o nível do limiar, permite ser
totalmente criada para o que deve sê-lo. 

Certamente, uma vez que vocês tiverem iniciado e percebido a vibração do coração, certo número de
escolhas se imporá a vocês, isso concerne tanto aos lugares, aos espaços, às pessoas e à evolução mesmo

de sua vida. 

Entretanto, querer colocar certo número de escolhas antes de ter vivenciado a vibração do coração
estritamente a nada serve, porque os afasta ainda mais do coração que vocês buscam. 

Não há nada a salvar, não há nada a perder, há somente a realizar o que vocês desejam e o que vocês
querem. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: não seria mais simples viver na Alegria, aqui e agora e não se deixar arrastar nas teorias? 

Quem fala de teorias? 
O aqui e agora, a Alegria do aqui e agora é permanente? 

Se sim, se isso é independente das circunstâncias exteriores, se isso é independente dos sofrimentos
ocasionados pela dualidade, então, bem-vindo no aqui e agora. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: como fazer, uma vez que vivemos na dualidade, para atingir a unicidade ou então tratar-se-ia de
um simples soltar? 

Isso é muito mais do que soltar. 
A dualidade é feita para encontrar a Unidade, ela não tem outro objetivo além desse. 

Encontrar a Unidade corresponde a certo número de mecanismos fisiológicos, vibratórios e de consciência de
que já falei e ainda essa noite. 

Não há paradoxo em estar na dualidade e viver a Unidade, mas há uma diferença fundamental entre o aqui e
agora ou uma teoria e a realidade do que se vive no coração. 

O que se vive no coração não tem necessidade de palavra. 
O que se vive no coração não tem necessidade de se confrontar. 
O que se vive no coração não tem necessidade do sofrimento. 

O que se vive no coração não tem necessidade de doença. 
O que se vive no coração escapa à dualidade. 

A translação dimensional [ascensão] é efetivamente esse princípio que permitirá passar do mundo exterior ao
mundo interior. 

É difícil explicar em palavras o que é o coração, porque, a partir do momento em que uma palavra é
pronunciada, afasta-se, com isso, do coração. 

O coração não fala em palavras. 
O coração vive na vibração e na presença. 

O coração fala amor. 
O coração fala a linguagem da Unidade. 



A própria palavra que se pronuncia, seja eu ou vocês, coloca instantaneamente na dualidade, porque o filtro que
é então utilizado é o intelecto. 

Vocês não podem compreender o coração pelo intelecto. 
Vocês apenas podem viver o coração. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: o abandono à Luz supõe, preliminarmente, o abandono do exercício da escolha que você
preconizou antes de cada ação ultimamente, a escolha pelo coração? 

Esse é um modo, efetivamente, de colocá-los na situação, de fazer as escolhas que vão no sentido da Luz ao
invés que no sentido da dualidade. 

As algumas palavras que eu exprimi essa noite eram, sobretudo destinadas a fazê-los pressentir o que
acontece estando na Unidade. 

As palavras que eu pronunciei são ouvidas, obviamente, pelo cérebro e também pela consciência. 

As únicas palavras do coração que eu teria podido pronunciar são as ‘ressonâncias’ que vocês conhecem
todos, quaisquer que sejam os modelos, as tradições ou as religiões que vocês seguiram. 

E, no entanto, essas palavras simples, com poder de ressonância enorme, não bastaram, porque as palavras
jamais bastarão. 

A aproximação do limiar sagrado, assim como eu já disse, se faz através do silêncio, silêncio de palavras,
silêncio de sentidos, silêncio de tudo o que não é Unidade. 

Esse é o abandono do barulho, o abandono da duplicidade, o abandono da mentira, o abandono da
complexidade, o abandono das teorias, o abandono das palavras para penetrar, enfim, a ‘essência’ da

vibração. 

Eis, aliás, a resposta do silêncio. 

... Efusão de energia ... 

Como vocês sabem, mesmo se eu preferisse que vocês não conhecessem o nome real de minha última
encarnação, em me apresento com um nome, esse nome é uma distância para vocês, por minha coloração. 

Pelo meu papel na dimensão onde eu evoluo, há já uma distância. 

Entretanto, esta distância deve ser a menor possível, porque é desta distância que nasce a confusão, que
nasce a ilusão da separação. 

Eis a resposta da Luz. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: nos ensinamentos Crísticos, o desejo é considerado como emanando da Fonte. Ora, há pouco,
você disse que, para atingir esse limiar do sagrado, convém superar os desejos. Não é contraditório? Como

os dois podem se articular? 

A própria Fonte exteriorizou-se pelo desejo. 
Vocês se manifestaram, nesta dualidade, pelo desejo. 

O que é mais normal do que expressar um último desejo que é o retorno à Unidade, na condição de que esse
desejo seja o único desejo? 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: qual é o lugar da sexualidade no processo da ascensão? 



No próprio processo da ascensão, nenhum. 

A sexualidade, tal como é vivida nesse mundo dissociado e qualquer que seja o teor (da mais elevada à mais
baixa), percorre todas as gamas do possível, no sentido da relação entre dois seres. 

A abertura do coração se traduz por algo que deixa em vocês, com relação à sexualidade, qualquer que seja o
nível, um sentimento, uma percepção de um gozo bem além de qualquer coisa ligada a uma função, por mais

sedutora que seja. 

Eu não nego, com isso, a sexualidade, tendo sido, quando de minha última encarnação, casado. 

Eu digo simplesmente que a sexualidade, mesmo a mais sagrada, é a expressão de uma forma de ‘busca de
completude’, o que volta a pensar que nesta sexualidade se exprime também a noção de dualidade, pela

própria presença dos dois intervenientes. 

A passagem ao coração, que não é uma negação da sexualidade, acompanha-se de uma mudança de
‘ponto de vista’. 

O fogo inicial é transmitido da esfera pélvica para a esfera cardíaca. 

A coexistência dos dois fogos é possível, mas, chegando à abertura do coração (que corresponde a certo
número de elementos mais místicos dos quais não falei essa noite, chamados de fusão das linhagens, fusão

espiritual, reconexão à Fonte, ao Cristo ou a outro nome, se preferem), ela se acompanha de uma modificação
fundamental das prioridades dos impulsos, desde a esfera pélvica até a esfera cardíaca. 

Essa é uma realidade. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: é verdade que seríamos levados a beber a água em garrafa, de fonte, em lugar de beber a água
da torneira? Isso é exato e, se sim, por que? 

Não estou certo de ter compreendido o sentido desta questão. 

Existem inumeráveis águas neste planeta. 
A água (sem entrar nos detalhes, que vocês conhecem certamente ao nível simbólico e ao nível da função
deste elemento), de uma maneira geral, é o reflexo, no sentido próprio como no figurado, das intenções do

Espírito humano. 

Eu os remeto nisso à primeira frase de um dos Livros Sagrados, denominado Antigo Testamento, onde é dito:
«o Espírito de Deus flutuava sobre as águas». 

O Espírito do homem flutua sobre a água, a sua, mas também as águas. 

A água, as águas são o reflexo das vibrações que ali inscrevem em relação com as vibrações que animam e
manifestam o homem nesta dualidade. 

Assim, a água pode ser poluída de diferentes modos, ela pode também ser despoluída pelo Espírito. 

A questão concernente à água em garrafa ou à água da torneira não porta, de minha parte, uma resposta
distinta e nítida. 

A água é diferente, tanto em garrafa como na torneira, de acordo com os lugares do planeta, de acordo com as
vibrações que capta essa água, que não unicamente o Espírito do homem, mas também certo número de
radiações específicas ligadas à Luz e não unicamente ao jogo da sombra ligado à dualidade e ao medo. 

Compreendam bem que a água não pode ser totalmente escurecida, porque ela é o princípio fundador da
vida, ela permanecerá sempre uma parcela luminosa. 

O homem não pode viver sem água, ele é constituído de água, isso vocês sabem. 

O que está no exterior está também no interior, o que quer dizer, assim, que não é apenas a água que pode ser
perigosa, tudo é perigoso na dualidade, tudo é ‘felicidade efêmera’. 

Somente a Alegria, somente a vibração do coração lhes permitirá transcender todos esses limites impostos
pelo homem ou pela dualidade. 

O abandono à Luz fará com que a escolha não poderá mais ser mental, entre a água da torneira e a água
engarrafada, mas resultará da manifestação tangível de sua Verdade com relação a tal água ou tal outra água. 

Eis a resposta da Luz. 



... Efusão de energia ... 

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

*** 

Então, bem amados Mestres, bem amados filhos da Unidade, eu lhes transmito, ainda uma vez, minha paz,
minhas bênçãos e meus encorajamentos pessoais para irem para o inefável, para a Alegria. 

As condições jamais foram tão propícias do que este período específico para lhes permitir ir para a essência. 

Sejam abençoados. 

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

Mensagem do Venerável RAM no site francês: 
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Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com 
Postado por Célia G. 
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Eu Sou RAM.

Recebam a minha paz, as minhas saudações.

Meus amados, eu sou aquele que instrui vocês já há alguns meses.
Meu ensinamento é centrado, como vocês sabem, em meios e em técnicas simples que permitem penetrar na sua

eternidade, em seu coração.
Eu lhes dei uma série de meios para encorajar o seu acesso, em consciência, ao nível do seu coração.

Eu venho, hoje, prosseguir o trabalho que me foi confiado.

Muitas entidades já lhes expressaram através de palavras, de conceitos, de vibrações, o que era a vida no coração.
Muitos Arcanjos se expressaram ultimamente a respeito dos obstáculos que podem frear o seu acesso ao coração.

Eu venho, quanto a mim, hoje, pelas palavras, pelo silêncio e pela vibração para falar-lhes, para informá-los sobre o
que é Paz do coração, aquela que eu lhes proporciono quando chego e quando eu parto.

A Paz do coração é uma paz que é independente de tudo que é a sua vida exterior, de tudo que são as suas
atividades, não importa do que se trata.

A Paz do coração é algo que se conquista através do 'soltar', através do abandono, através do controle do mental e,
depois, do abandono do mental.

A Paz do coração é similar, em certas facetas, ao que o Arcanjo Anael explicou a vocês sobre a Alegria.

***

Se vocês quiserem, eu irei definir o que é, para um oriental, o que o Arcanjo Anael chamou de Alegria.
A palavra é a palavra "Samadhi".

Quando vocês percorrem os estágios da sua consciência encarnada (do mesmo modo quando despertam sua
dimensão espiritual em você através do despertar do Espírito Santo, do despertar da Kundalini, do despertar da

consciência) surgem certo número de sons precisamente ao nível de seus ouvidos.
Esses sons, conhecidos e reconhecidos nas tradições orientais como sendo os marcadores da ativação da alma na sua

realidade dissociada, são em número de 7.

Da mesma forma, a ativação do coração, em particular pelas 6 chaves que eu lhes comuniquei [‘Meditação Direcionada

RAM - 6 de junho de 2009
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ao Coração’], permite viver 7 estágios, relacionados diretamente à abertura do coração.
Esses 7 estágios não são necessariamente uma gradação.

Eles podem existir numa sequência lógica.
Nos tempos antigos, antes do período de mutação que vocês vivem, podia haver um espaço de numerosos anos

entre a vivência de cada uma dessas Alegrias interiores chamadas de Samadhi.
A Paz, da qual estou ansioso para falar-lhes hoje, é uma forma de Samadhi, uma forma de Alegria interior que eu

qualificaria como silenciosa e imóvel, um estado de vacuidade.

Este estado de vazio precede o que é chamado de último Samadhi, o último, porque ele é, de fato, o último a ser
vivido.

Este último Samadhi do qual nada pode ser dito, exceto que ele confere a total realização da Divindade em vocês e
faz de vocês, em encarnação, um ser não só desperto, não só realizado, mas a caminho da imortalidade do corpo, da

alma e do Espírito.

Poucos seres humanos alcançaram esta última etapa que confere a imortalidade.
Ela confere o que vocês chamam de Ascensão.

Ela disse respeito a seres como o Cristo, como Enoque, como Elias, como à maior parte dos seres, vivendo hoje e
chamados de Mestres Ascensionados, que vivem no Himalaia, no eixo do mundo.

*

NOTA: "Os Mestres de Shamballa, ou Mestres ascensionados, são Seres que realizaram uma etapa do Samadhi e do
Despertar, em Verdade, e que, a um dado momento, acreditaram terem chegado à liberação.

Eles então se fecharam numa criação que lhes é própria e que eles chamaram de Shamballa (não confundir com
Agartha, que estritamente nada tem a ver). Esses Seres então recriaram, dentro do que é chamado de 7ª sub-

densidade (Nota: NÃO é a sétima dimensão) do plano astral, um mundo real denominado Shamballa, denominado,
também, governo de Luz do planeta. O que não é, obviamente, dado que esses Seres jamais tocaram o Estado de

Ser e jamais foram liberados da matriz." ARCANJO ANAEL (02.10.2010)

"Portanto, não confundir com os 7 Mestres dos 7 raios que estão fechados, eles mesmos, na matriz, criando uma ilusão
a mais." ARCANJO ANAEL (17.10.2010)

***
A Paz da qual quero falar-lhes é uma etapa importante da realização da Alegria.

Alegria, como expressou Anael, é uma das formas do Samadhi correspondendo a uma saturação total do Ser que a
vive, pela Graça divina.

Próximo a vocês, em tempo terrestre, vários seres humanos, muito mais numerosos, aqueles, realizaram este estado.

Perto de vocês há pessoas, hoje falecidas, que participam hoje da evolução desta Terra.
Vou somente dar alguns nomes: Ma Ananda Moyi, Padre Pio, Sr. Omram Michaël Aïvanhov, mencionando alguns

entre eles.
A Paz, da qual desejo lhes falar, é o momento em que a saturação da Graça, a saturação da Alegria, da qual lhe

falou Anael, começa a se viver em meio, não mais, ao movimento do centro, mas através da imobilidade do centro.
Este é o momento em que a radiação, a irradiação e a potência da Graça voltam-se, ainda mais, para o interior.

Isso confere um estado importante no seu caminho porque, entendam bem que o seu mundo exterior, ele, é móvel,
transitório e efêmero, que isso seja em suas relações onde nada é eterno, que isso seja nas suas atividades profissionais

ou nos seus relacionamentos.

O movimento dessas relações, dessas atividades de sua vida externa, frequentemente é sinônimo de emoções, sejam
elas quais forem.

É bem o princípio da vida efêmera de coisas que sofrem mutação e que se transformam permanentemente.

Vivendo a saturação da Graça, da Alegria, como o definiu o Arcanjo Anael, existe, no entanto, o que eu tinha
chamado de movimento do centro.

Isso não é ainda a imobilidade.

Quero lembrá-los de que o movimento no qual vocês estão engajados, através da recepção das diferentes
qualidades vibratórias e de consciência emitidas pelos Arcanjos, por Aquela a quem vocês chamam de Virgem Maria

e pela vibração da Fonte, contribui para fazer nascer em vocês esta Alegria interior de que falou Anael.

A Alegria interior só pode ser alcançada graças ao abandono à Graça.

***

A Paz da qual quero falar-lhes está além do movimento do centro.
É o momento em que a Graça vai se concentrar, retrair-se, literalmente, até se tornar um ponto no centro do seu

chacra do coração.
A própria vibração do chacra do coração parece cessar e, no entanto, isso não é uma nova descida ao nível do ego,

ao nível do plexo solar, mas, sim, uma transmutação importante.

O momento em que a Graça se revela em meio à sua densidade, à sua encarnação, retorna, ela mesma, ao centro,
conferindo, então, um estado de Paz.

Este estado de Paz está além da paz que pode ser obtida quando as circunstâncias de sua vida fazem com que tudo
seja calmo, tranquilo, com que nenhum elemento anormal venha perturbar este equilíbrio.

Esta Paz do Samadhi, ou esta paz da Alegria, confere total alinhamento com a Fonte das Fontes.



Este alinhamento total com a Fonte das Fontes, que se exprime, eu disse, já, entre vocês, permite, pela irradiação da
Fonte, inundar de Graça não mais vocês mesmos, mas os Seres que estão ao seu redor.

O papel de vocês, tal como o Arcanjo Miguel definiu nomeando-os Portadores da Luz e Transmissores da Luz, é, nesse
nível, capital.

Vocês devem, de fato, aproximar-se deste estado de Paz da Alegria, gradualmente e à medida do seu tempo que
transcorre, a fim de poder irradiar e transmitir, ao melhor, a Luz que vocês revelaram.

Trata-se mais de uma propagação, de próximo a próximo, para as pessoas que vivem e evoluem ao redor de vocês:
parentes, ascendentes, descendentes, contatos, quaisquer que sejam.

Isso, esse processo, é a maneira conforme e autêntica que age o Divino, em vocês e ao redor de vocês.

Esta verdade da transmissão da Paz, da Graça e da Paz da Alegria corresponde a algo capital e fundamental
porque é por esta energia que vocês são capazes (pelo que se chama de exemplo e de silêncio) de despertar outras

pessoas para a sua dimensão eterna.

***

Quando os Mestres estavam encarnados, no Oriente e também no Ocidente, eles realizaram, durante sua vida, certo
número de cerimônias onde eles foram capazes de difundir e de irradiar esta consciência.

Não importa o nome oriental, trata-se do que, eles, chamavam de darshan.

É isso que deveria ser realizado durante a missa, no seu ocidente, se realmente o oficiante fosse capaz de conectar sua
Presença com a Presença de Cristo, permitindo realmente fazer descer esta Paz na hóstia durante a celebração.
Mas, evidentemente, e vocês sabem disso, a maioria das cerimônias tem sido enganosa, pela própria ausência de

consciência elevada daqueles que as praticam.
Hoje, todos os que trabalham para a liberação da Luz tornam-se Mestres de cerimônia.

Tornar-se Mestre de cerimônia significa que no momento mesmo da cerimônia, vocês devem ser capazes de abstrair-
se do seu ego, dos seus problemas, da sua personalidade, a fim de entrar em comunhão, a mais íntima possível, com

a Fonte.
Isso é possível quando se cultiva a Paz.

A Paz interior não tem necessidade de ser vivenciada na paz exterior.
Seria falso crer que enquanto está se vivendo a paz exterior, vive-se a Paz interior.

Por outro lado, se vocês vivem a Paz interior, o exterior irá se tornar pacífico, isso é lógico.

O olhar interior é, entretanto, aquele que irá permitir-lhes realizar, na totalidade e na Unidade, o estado de Paz.
É isso que se pede para vocês realizarem hoje.

Aproximar-se da Paz necessita, em meio à sua vida ordinária, uma atitude e um comportamento específico que eu
chamaria de benevolência e de serviço, que os orientais chamaram, para aqueles a quem isso interessa, de Bhakti

Yoga.
Isso consiste em prestar serviço a alguém, em estar atento ao outro, em ajudar, em nunca criticar, tal como o Arcanjo

Anael lhes falou, em não julgar.

A devoção, o serviço para com a humanidade, para com aqueles que estão próximos e aqueles que estão longe, nos
dias de hoje e nos dias vindouros, é o modo nobre que irá lhes permitir entrar na Paz da Alegria.

Não basta acolher a Luz pelos chacras superiores.
Não basta despertar os múltiplos sons que o ser humano tem dentro de si, não basta pensar em salvar si mesmo, mas

vocês devem cultivar, em vocês, por uma atitude mental correta, a benevolência e o serviço.

Assim que vocês tiverem destrancado as 6 chaves do coração, evidentemente, vocês irão perceber, de maneira mais
ou menos intensa, as vibrações, as rotações desse chacra do coração, mas, entretanto, isso não será suficiente para

fazê-los entrar na Graça e, menos ainda, na Paz da Alegria.

Para isso, é preciso abandonar os modos de funcionamento do seu mental e do ego, os modos que separam, que
dividem, que julgam, que emitem opiniões sobre uns, sobre outros e sobre as coisas.

Vocês devem entrar na neutralidade.

Vocês devem tornar-se aquele que observa, sem fazer julgamento, nem mesmo dar opinião sobre o que é observado,
simplesmente viver o instante, viver o 'instante presente', desenvolver o sentido do serviço, o sentido da doação.

Por que vocês acham que os grandes Mestres, em todas as tradições e em todas as épocas, insistiram nessa noção de
servir ao outro?

Porque há, nesse nível, a chave a mais fundamental após a abertura dos chacras, após a abertura da Shakti, após a
ascensão da Kundalini, após a ativação do que vocês chamam de 'novos corpos espirituais'.

Apenas esse sentido, o sentido do serviço, que irá permitir realizar a totalidade da sua elevação.

O serviço, o sentido de abnegação, é a última etapa a escalar, porque esta última etapa lhes mostra, e mostra aos
outros, mas também à Luz, o último degrau e a etapa final do seu abandono ao Pai.

***

Portanto, entrar na Paz consiste em trabalhar no serviço pela humanidade.
Não há necessidade de ser conhecido, ou de ser reconhecido, para fazer isso.



Cada um de vocês que vive as efusões da radiação Ultravioleta, as efusões do Espírito Santo, as efusões da Fonte, é
capaz de realizar isso, a cada minuto da sua vida.

O melhor modo de conseguir, antes de chegar ao serviço total, é cultivar, além e depois o não-julgamento, o princípio
de benevolência.

O princípio de benevolência consiste em portar um olhar, em portar uma energia, em portar uma atenção, um gesto,
um comportamento de natureza amistosa, para com cada irmão e irmã que vocês encontrarem.

Se for difícil para vocês manifestar essa benevolência frente a algumas almas, significa que o seu desafio situa-se
nesse nível específico.

O desafio enfatiza em vocês, e não nos outros, o que vocês não superaram apesar da integração das energias divinas
em vocês.

Esse desafio é para vocês a oportunidade de revelar, ainda mais, e de criar, ainda mais, este estado de Paz interior, a
Paz da Alegria.

Vocês não poderão aceder à Paz interior, à Paz da Alegria, mesmo saturados pela Graça, se vocês não puderem
servir à humanidade.

Isso não é complicado, isso não é insuperável.
Isso é, até mesmo, extremamente simples.

Somente o seu mental e o ego, ainda existentes, podem fazê-los crer o contrário.

Nada do que vocês doam, ou do que vocês irão doar, será perdido.
O que parecerá perdido, em meio à sua dimensão, é apenas uma ilusão.

Toda doação que vocês fizerem, a partir do momento em que vocês tiverem recebido a Graça, mesmo que não seja
reconhecida, mesmo que seja ridicularizada, irá voltar a você centuplicado, não em uma vida futura, mas no

instante e na eternidade.
É assim a vida na Fonte.

É assim a vida na Unidade e na Verdade.

Se você bem o quiserem, eu irei exprimir isso agora a vocês, pela Vibração.

... Efusão de energia ...

Eis agora, a mesma coisa pela Luz.

... Efusão de energia ...

Eu finalizarei por essas algumas palavras: a benevolência e o serviço levam à Paz.

A Paz interior é uma das formas da Alegria interior.

O serviço e a benevolência são ações que contribuem para a Paz interior e para a ausência de movimento.
A Graça, ligada à abertura do coração, deve acompanhar-se do cultivo, no próprio sentido, do sentido do serviço.

É através do serviço uns aos outros, mutuamente, que vocês irão chegar, realmente, ao Amor para os outros e uns
aos outros.

Enquanto vocês não passam pelo serviço, mesmo tendo recebido a Graça, vocês não podem pretender amar.

Apenas permanecerão conceitos e palavras.

Gostar é servir.
A Luz gosta.

A Luz é o serviço.

Transmitir a Luz, portar a Luz e servir esta Luz é a etapa fundamental engendrando a Paz que, neste mundo e nesta
dimensão, irá permitir-lhes realizar, no momento oportuno, a translação dimensional que vocês denominam

Ascensão.

Vocês devem se exercitar, vocês devem se manter para viver isso, em todas as circunstâncias exteriores da sua vida.

Isso é, certamente, é a coisa mais importante depois da ativação da vibração do coração, depois do recebimento das
radiações do Ultravioleta, depois do recebimento da energia da Fonte e do Espírito Santo.

É o seu caminho e o seu estado.

Ressonância disso pela Luz e pela Vibração.

... Efusão de energia ...

Eu saúdo vocês.

Eu amo vocês.



Eu abençoo vocês.

Recebam a minha Paz.

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

Mensagem do Vererável RAM no site francês:
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~ O CORAÇÃO ~

   
Eu sou RAM.

Eu lhes transmito a minha Paz.

Recebam o meu Amor e as minhas Bênçãos.

Eu sou aquele que os instrui e que lhes permite encontrar o espaço do seu Coração (*).

Eu sou o Mestre do ar.

Eu sou aquele que vai lhes dar os elementos concretos e práticos para chegar a estabelecer em vocês esta Paz do
Coração.

Eu venho, portanto, hoje, entre vocês, prosseguir a missão que me é atribuída.

O Coração é o Templo, isso vocês compreenderam.

O Coração é o lugar onde se encontra a Essência.

O Coração é o lugar onde vocês reencontram a Fonte.

O Coração é o lugar onde nasce a Alegria.

O Coração é, assim como lhes anunciou Miguel, a sua nova fundação.

É no Interior do Coração que deve se erigir e se desenvolver a sua nova Consciência.

O Coração é um espaço de não dualidade.

Ele escapa, portanto, ao espaço dimensional de vocês.

Assim, uma série de expressões existentes, em todas as culturas e traduções, como, por exemplo, dizer de alguém
que tem Coração ou não tem Coração não tem qualquer sentido.

O Coração é Unidade.

Ele não participa da sua dualidade.

Isso significa que, a partir do momento em que a sua consciência se erigir e se manifestar no Coração, vocês não
podem mais participar da dualidade.

Sair do seu Coração, em suas atividades correntes nesta dimensão dissociada os impede de viver no Coração.

O Coração não se importa com os seus caminhos.

RAM – 6 de julho de 2009
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O Coração não se importa com o desenrolar da vida de vocês nesta materialidade.

O próprio Amor, do qual vocês pronunciam as palavras para com uma pessoa, não é o Coração.

O Coração está além da posse.

O Coração está além da declamação.

O Coração está além da afirmação ou da negação.

O Coração É.

Como Mestre do ar, eu inicio o movimento que permite o não movimento.

Nisso, eu me permito estabelecer em vocês o que pede a Fonte, de toda Eternidade.

As rondas da vida, as rondas de suas vidas, fogem para o Coração, sem isso, não haveria ronda, não haveria
Unidade e ausência de encarnação.

Aí está o ‘paradoxo’, em suas vidas encarnadas, que é encontrar o Coração que não pertence a esse mundo.

O Coração é Essência.

O Coração é radiação.

O Coração não é palavra.

O Coração é estado.

O Coração é Alegria.

O Coração é Paz.

O Coração é (ainda um paradoxo) ação e não ação, resolução da ação na não ação, e resolução da não ação na
ação.

Essas palavras são importantes.

Elas significam para vocês o movimento e a imobilidade do movimento.

Encontrar o Coração é encontrar a sua Essência.

Estabelecer a vibração do Coração estabelece em vocês as fundações da nova dimensão.

Estabelecer em vocês a Verdade da sua Essência permite-lhes estar na Verdade da ação, em conformidade com a
Fonte que está em vocês.

Assim, a Fonte apenas pode se revelar e se despertar.

Vocês são a Fonte, mas, também, os filhos da Fonte.

O Coração permite compreender e resolver os paradoxos.

O Coração não pode julgar, porque o julgamento é já sair do Coração.

O Coração não pode parecer, o Coração apenas pode Ser.

Estar no Coração é deixar transparecer o estado de ser através do brilho do olhar, através do brilho da vibração,
através do brilho do Ser, inteiramente.

***

Se estabelecer no seu Coração é a chave da Eternidade.

Se estabelecer no seu Coração é a chave da felicidade.

Se estabelecer no seu Coração é a chave da Alegria, da Paz e da Verdade.

Apenas há Verdade comum a todos os seres, no Coração.

A Verdade de um não é a Verdade do outro, mas Verdade.

Estando no Coração, a Verdade de uns e de outros torna-se apenas Uma.

Ela é Amor e fraternidade.

O relacionamento pelo Coração é possível e desejável entre vocês e o conjunto dos seus irmãos humanos.

A relação pelo Coração é possível e desejável entre o seu reino e os outros reinos.

A relação pelo Coração entre o seu reino, entre a sua evolução e outros caminhos evolutivos é possível e desejável.



O Ar está ligado ao movimento.

O movimento participa da imobilidade.

O movimento dos astros, no seu curso ao redor do sol, participa da criação.

O movimento do seu satélite participa dos humores e da própria criação de vocês, refletindo a Luz do sol.

Assim, a lua é a Luz do astro desse povo maravilhoso que, no entanto, não pertence às mesmas linhagens evolutivas
que a de vocês, que a da humanidade.

Estabelecer a relação pelo Coração com essas outras linhagens evolutivas permite-lhes não julgar, permite-lhes viver
o maravilhamento do instante e a Realidade do contato com esses povos, com Verdades outras além das de vocês e,

no entanto, que participam da mesma Verdade.

Porque, estando no Coração, uns e outros, vocês irão constatar facilmente, pela vibração e pela visão real do que é,
a Unidade de todas as coisas, nos diferentes mundos e nas diferentes linhagens evolutivas.

Os passos que vocês estão dando no decorrer desta vida são destinados a afirmar em vocês a Verdade do Coração.

Paradoxo, aí também, que, mesmo ao se afastar desta Verdade essencial através das experiências da sua
encarnação, isso contribui para fazê-los encontrar-se e reencontrar-se.

Vocês não podem escapar à sua Luz.

Vocês não podem escapar ao seu próprio Coração se vocês crerem nisso; isso é apenas uma crença, não é a
Verdade.

Vocês todos, irmãos e irmãs desta Terra, sigam as suas linhas diretrizes, sigam a sua própria Verdade e as
suas próprias linhas evolutivas.

Do mesmo modo como há muitas moradas na casa do Pai, há muitas linhagens evolutivas que participam da
expressão e da expansão da Fonte e do retorno à Fonte, porque, em última análise, tudo provém e tudo regressa a

Ela, a Ele.

Todos nós somos Seus agentes.

Todos nós somos Suas manifestações, em um grau diferente, segundo nosso ponto de vista, segundo nosso olhar.

Hoje, várias portas se abrem, várias revelações se fazem, mesmo no seu sistema solar, mesmo no corpo de vocês.

Hoje, a abertura que acontece está ligada ao movimento: movimento do sol, movimento da lua, movimento dos
planetas mudando no seu orbe e que permite, nas suas estruturas físicas e etéreas, revelar o seu Coração.

Ainda uma vez, o paradoxo, a mudança, o movimento induz um novo movimento que contribui para estabelecer o não
movimento.

Vocês são os jogos e as danças do Senhor.

Vocês são o Senhor em outro tempo que Ele, na Eternidade.

A Paz é a porta.

A Alegria é a chave.

O Coração é o assento e o ponto de impulso na nova Divindade que deve aparecer e nascer em vocês a fim de lhes
permitir revelar a totalidade da sua Essência nesta materialidade, a fim de apagar as sombras criadas pelos seus

caminhos, no decorrer das suas encarnações.

O Sombra não existe como tal.

Ela é apenas a Luz ainda não manifestada.

O jogo da Sombra e da Luz é um jogo dual ao qual a Luz não participa.

A Luz tendo sido, sendo, não pode participar da luta entre a Sombra e a Luz.

Apenas a Sombra que acredita que ela está lutando.

A Luz jamais luta.

A luta implica no movimento.

Mas a Luz é movimento, mas, está além do movimento e do não movimento; ela não pode, portanto, de nenhum
modo, participar da luta, nesta dimensão.

Somente o Arcanjo, em sua ronda, em seu movimento, vem apagar as zonas de sombra, que são as zonas da ilusão.

Mas eles não lutam, ainda que se possa, para alguns deles, chamá-los de Guerreiros da Luz, eles não são Guerreiros
de nada mais senão das ilusões criadas pelo Homem, criadas pela necessidade da experiência.

Assim, vocês mesmos devem trabalhar no seu próprio Templo interior, no seu próprio santuário.



Vocês devem ter, como disse Cristo, a sua casa limpa, porque Cristo vem, porque a Luz vem.

Não a procurem no exterior; ela vem em vocês, para vocês e por vocês.

Não há outro Cristo além de Cristo.

Não há outro Pai além do Pai.

Não há outra Verdade além da Verdade.

Somente os movimentos de ‘inspirar’ e de ‘expirar’ os fazem crer que o contrário seja possível.

Na sua intimidade, na sua Eternidade, vocês são os seres de Paz.

Os únicos combates estão ligados ao movimento para o exterior; o combate cessa quando vocês se voltam para o
interior.

E, quando vocês alcançam o interior, o movimento cessa totalmente, o tempo para, no sentido em que vocês
entendem isso.

Esta dicotomia ‘passado e futuro’ não tem mais qualquer chance sobre vocês, porque vocês encontram o instante e
o presente que é o instante da sua Presença.

***

Assim, a Fonte se revela a vocês, na sua intimidade.

Ela tomará, segundo o seu olhar e segundo o seu ponto de vista, um aspecto diferente, mas o próprio aspecto da
Fonte é apenas o reflexo das suas crenças finais.

Entretanto, a Fonte tem uma forma.

A Fonte mais etérea possível tem a capacidade para ser o mais denso possível e para habitar inteiramente, ou
parcialmente, uma forma.

Assim, a Fonte, que expressou o fato de não tê-los jamais deixado, é Verdade autêntica.

É por isso que todos os ensinamentos e todos os professores da Terra lhes pediram para buscar o Reino dos Céus
no interior de vocês, no interior da sua Verdade, e não em qualquer história ou em qualquer experiência.

O importante é viver o que vocês são.

O que vocês são não é o que vocês creem.

O que vocês são não é o que vocês vivem.

O que vocês são é a Realidade do que vocês são, no momento em que vocês não expressam mais qualquer
movimento.

A Realidade do que vocês são é independente de qualquer crença.

A Verdade do que vocês são escapa aos seus condicionamentos, aos seus sofrimentos e às suas projeções.

Cabe-lhes, assim, criar este espaço de Verdade no seu Templo interior.

Cabe-lhes criar, em vocês, este espaço sagrado.

Eu lhes dei as chaves, eu lhes darei outra chave essa noite.

Vocês estão no dia do ar.

Amanhã vem o dia do fogo, que será preciso depois encarnar na Terra e mobilizar no ar e na água.

Hoje, o ar é o que é propício para o estabelecimento da Paz, o sopro se abranda.

Quando o sopro se desperta, ele se torna fogo.

O atrito do ar dá o fogo e nutre o fogo.

O fogo tem um objetivo que é o de se elevar, para permitir a descida na Terra e o movimento na água e, novamente,
no ar.

Quando os elementos se revelam inteiramente na sua manifestação, na sua corporeidade, eles permitem o
estabelecimento do Éter e, portanto, da Verdade que lhes foi escondida.

Isso é agora.

Isso se revela a vocês, a seu ritmo, mas no instante.

Vocês têm compromisso com o tempo.



Vocês têm compromisso com vocês mesmos, vocês têm compromisso com a sua Presença no instante presente.

Vocês revelaram o que vocês são, vocês vão compreender o que vocês são, vocês vão viver o que vocês são.

Mas, para isso, é preciso fazer silêncio e o silêncio apenas é encontrado no Coração.

Ele jamais será encontrado nas palavras, ele jamais será encontrado na elaboração de conceitos, na elaboração de
proposições, porque a Fonte é o único indicativo que tem Realidade, que tem o peso da Verdade e o peso da

densidade em meio à sua manifestação.

Aí estão, meus amados irmãos, as poucas palavras que eu tinha para dar a vocês, mas, além das palavras, eu vou
lhes dar, agora, esse discurso, sob forma de Vibração.

Agora.

... Efusão de energia ...

*

Eu vou lhes dar agora o ensinamento pela Luz.

O mesmo ensinamento.

... Efusão de energia ...

*

Eu lhes dou agora o mesmo ensinamento, pelo Silêncio.

... Efusão de energia ...

*

Então, agora, se vocês desejarem, vamos abrir um espaço de questões em relação ao ar e não em relação ao seu
caminho na exterioridade.

Aí onde eu posso ajudá-los, que é o seu caminho na interioridade e nada mais.

***

Questão: o espaço entre o inspirar e o expirar é significativo nos processos de despertar?

Sim.

A respiração do ser humano é trinitária ou tri-temporal.

Entre o ‘inspirar’ e o ‘expirar’ existe o silêncio da postura.

O silêncio da postura é o equilíbrio.

O silêncio da postura é o não movimento e pode aparecer como o vazio e o nada, mas é o eixo do mundo, no qual se
manifesta a Fonte.

A Fonte é irradiação, mas a Fonte é vazio, a Fonte é plena.

Irradiar a Fonte necessita de encontrar o espaço do vazio, assim como foi definido pela vivência da pessoa
anteriormente.

***

Questão: voando no ar, pareceu-me que o ar e a água eram ambos como um líquido.

A água está no ar apenas em outro ‘espaço/tempo’.

Assim, ir no ar, acelerando o movimento, contribui para fazer aparecer a água e a resistência da água.

Isso é perfeitamente lógico no sentido em que a criação dos elementos, uns nos outros, participa da mesma Verdade.

A água, o fogo, a terra, o ar, são constituídos, em graus de densificação diferentes, de Agni Deva, partículas
Adamantinas.

Trata-se de um nível de ‘tempo’ e de um nível de ‘espaço’ diferentes, participando de dimensões diferentes e
concretizando-se na sua dimensão.



Na escala mais etérea, os elementos são veiculados e criados, literalmente, pelos Quatro Viventes.

***

Questão: como reencontrar as sensações de perda de marcadores, no voo, fora do corpo?

Irmão bem amado, você busca viver o seu presente em relação a uma referência situada no passado.

Ora, o presente é sempre novo.

Enquanto ele permanecer a consequência do seu passado, você se afasta da Fonte.

Assim, convêm que você faça a limpeza das experiências passadas.

O referencial ‘tempo’ não existe no instante.

Toda referência ao passado, qualquer que seja a qualidade e a intensidade da experiência passada, o afasta
inexoravelmente da Fonte.

A Alegria e a Fonte apenas se encontram no presente, descondicionado e lavado de todo passado e de toda
antecipação.

Isso é um aprendizado.

A partir do momento em que a consciência se centrar no coração, assim como eu expliquei, não pode haver
referência ao passado com relação à experiência do instante presente.

Apenas evocar a experiência passada o afasta do seu presente, inexoravelmente.

Assim, portanto, querer classificar ou escalonar ou referenciar algo existente o afasta da existência do ‘instante’,
inexoravelmente e, portanto, o afasta da Alegria e o afasta também do que você é.

***

Questão: o que significa «estar no coração» e qual é a relação com as emoções?

O coração é inspirar e expirar.

O coração é contração e dilatação, no seu mundo, na sua manifestação.

Mas, no sentido espiritual, ele é doação.

Encontrar o Ser é doar-se si mesmo, é doar, não é tomar.

Doar-se totalmente é o que deve lhes acontecer para deixar o lugar para a totalidade da Fonte.

Assim, uma série de ‘conceitos’, uma série de ‘ideias’ sobre o coração, estão presentes em você, como estão
presentes em qualquer ser humano.

Entretanto, a emoção não é o coração, ainda se o coração bater mais rápido ou menos rápido.

O coração, na sua Essência espiritual, é doação.

O coração, na sua Essência, é Serviço.

Serviço e doação são as duas vertentes da mesma palavra que é Amor.

O Amor é doação.

O Amor é Serviço.

O Amor é dar.

O Amor é jamais olhar o que se recebe, nem tampouco o que se dá.

Os ideais mentais, os ideais espirituais não são o mental, não são o espiritual.

O Amor é a totalidade da doação.

Doação de si.

Doação de tudo.

Você não pode se preencher se você não tiver dado tudo.

Dar tudo necessita de abandonar os medos.

Dar tudo necessita de abandonar todas as crenças, sem exceção.



A Fonte tem todo o tempo para que você viva e para que você aceite isso, nesse ciclo ou em outros ciclos.

Eu lhes dei as chaves da Paz e da Alegria no coração.

As chaves da Fonte, a fim de que esta se estabeleça em você, inteiramente, e se revele em você, inteiramente,
são doação e serviço, no seu sentido mais nobre.

Assim, a emoção da palpitação reflete a emoção da minha Presença, mas também a emoção da sua Presença, de
Você, em Você.

Entretanto, encontrar o vazio necessita de se esvaziar, para se preencher.

Você não pode ser preenchido da Graça do inefável se você não estiver vazio previamente, e o vazio se encontra
fazendo a Paz, se encontra encontrando a Alegria.

Além da Alegria e da Paz, encontra-se um espaço do vazio que é a ‘Alegria da Presença’ e o momento inefável do
reencontro da Verdade da Fonte.

Os meios para chegar a este estado e para esta revelação são múltiplos, mas o ponto crucial final é sempre o
mesmo: ele corresponde à doação total de Você, à doação total do que você crê.

A filiação, a sua filiação no todo, as suas filiações no todo, apenas podem se revelar nesta condição final.

A chave final é, portanto, o abandono, a doação, a doação de si, ao grande Todo.

É apenas nesta condição que você irá penetrar a Eternidade, senão, isso irá permanecer experiência.

Mas a experiência jamais é perdida sob a forma de lembranças, ela irá voltar a assombrar os seus dias e as suas
noites, a fim de lhe permitir amadurecer, em você, o conceito e a ideia e a emoção, do abandono e da doação.

E, um dia, você vai entrar na doação e no servir, para lhe preencher o vazio assim criado pela Presença.

Não há alternativa.

***

Questão: a que correspondem os perfumes de laranja e de jasmim que eu sinto na meditação?

A Fonte, quando ela lhes falar, a uns e outros, irá lhes dizer que ela é a dança, que ela é o movimento, que ela é
a harmonia e que ela é o perfume.

O perfume é a Essência mais sutil, mais etérea, na manifestação a vocês da Fonte.

Obviamente, algumas Presenças etéreas, mais perto da Fonte, têm o seu próprio perfume.

Mas a Fonte é vibração, a Fonte é cor, o conjunto das cores, o conjunto das vibrações, mas, sobretudo, o perfume.

O perfume que também expressa a rosa que você se torna no momento em que você constrói a rosa que você é.

Então, os perfumes se misturam, os perfumes se encontram no espaço sagrado do seu coração.

E então você percebe o sabor, a textura.

O reencontro com a Fonte exala um perfume.

***

Questão: por que esses perfumes podem ser diferentes?

É diferente conforme a hora.

É diferente conforme a intensidade e a qualidade do atrito, da fusão entre a Fonte e você.

Assim, um dia ele é de rosa, um dia ele é de jasmim, um dia ele é néctar.

Toda gama dos perfumes agradáveis e na ordem dos possíveis, no decorrer desses encontros, no decorrer dessas
fusões, no decorrer desses abraços, no decorrer desses atritos.

***

Questão: é a mesma coisa quando se sente esses perfumes fora dos espaços de meditação?

Sim.

A meditação final não é mais a meditação.

Ela é a capacidade para viver o estado interior mais profundo na sua manifestação exterior.



Naquele momento, a revelação é total.

Enquanto vocês tiverem que percorrer espaços interiores para encontrar a Fonte, vocês não revelaram a Fonte na
sua manifestação habitual, mas em um ‘estado’ diferente.

Assim, a interioridade encontrada, manifestada e expressa em meio aos espaços interiores, deve voltar-se para
emergir no seu mundo dissociado, na sua realidade dissociada.

Naquele momento, você não irá viver a experiência, mas você terá realizado a experiência.

***

Questão: como não reencontrar os velhos medos ao voltar-se a mergulhar na vida «exterior»?

Quanto melhor os espaços interiores se abrirem, melhor o medo irá encontrar menos aderência e influência no seu
mundo exterior.

Assim, nisso, a Fonte participa do inspirar e do expirar, do mesmo modo.

E viver o inspirar e a manifestação da Fonte, nos espaços interiores, deve saturá-los de Paz e de Alegria, para que,
em um determinado momento, a experiência se torne estado e Presença.

Ao irrigar, ao cultivar, no interior, chega um momento em que a flor desabrocha no exterior.

Naquele momento, não há mais medo.

Há apenas Presença e Alegria em meio mesmo ao seu processo, em meio mesmo ao seu caminho exterior.

Isto está a caminho.

Não há técnica propriamente falando.

Apenas saturando a Alegria no interior, abrindo ao máximo e inteiramente o que vocês são para a Verdade do que
vocês vivem aqui, que vocês poderão esperar viver essa reversão, aceitá-la e integrá-la na sua Verdade, quaisquer

que sejam as circunstâncias do seu caminho.

Tendo em vista a Luz que se fusiona, doravante, a minha Presença não tem mais razão de ser neste espaço.

É tempo de reencontrar a Fonte, da qual eu sou apenas um modesto servidor.

Então, irmãos e irmãs, eu lhes transmito a Paz, o Amor, as bênçãos, e os desejo nos espaços da alegria e da
Eternidade.

Eu os deixo ir, no seu ser interior, viver isso.

Recebam a minha Paz e a minha eterna gratidão.

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

(*) - 'Meditação Direcionada para o Coração' [Protocolo] - RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=349

06 de julho de 2009
***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ ILUMINAR A CABEÇA PELO CORAÇÃO ~

 Eu sou RAM, recebam minhas bênçãos e o Amor.

Eu sou Mestre instrutor do ar, no caminho do coração.

Eu lhes comuniquei e revelei alguns meios de abrir o seu coração.

Esta é, de fato, aos meus olhos, a etapa fundamental e prévia à Ascensão do coração em sua nova Verdade.

Para isso é preciso acoplar ao coração, revelado através de suas seis virtudes, os seis pontos de Consciência que eu lhes comuniquei
(*).

Para a verticalidade do que vocês aprenderam aqui, vocês poderão transladar a Verdade do Coração em seu Templo Interior,
na Verdade da cabeça.

Isso corresponde a iluminar a cabeça pelo coração.

Isso é importante.

A passagem das seis virtudes do coração às cinco chaves de Luz [0D-ER-IM-IS-AL] em seu cérebro se faz, novamente, pelos ‘cinco
pontos de Consciência’, cinco pontos de Vibração que permitem reproduzir a imagem e a Vibração do coração em seu último

chacra, nesta densidade, explicando, assim, que, nas tradições orientais, em seu 7º chacra, chamado de Sahasraha, há a imagem
de Anahata chacra.

O Mistério da passagem do estágio cardíaco despertado ao estágio cefálico e elevado necessita a ativação de cinco novas
frequências em seu cérebro, do mesmo modo que o despertar do coração correspondeu à ativação de seis pontos de Consciência ao

nível daquele (*).

Existe um ponto de passagem, ligado ao Mistério e ligado ao Verbo e, portanto, à ‘garganta’, que permite a passagem da imagem do
coração estabilizado através da Consciência seis, para a Consciência cinco da cabeça.

RAM – 2 de agosto de 2009
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Alguns desses pontos lhes são, já, conhecidos e revelados.

O trabalho da Consciência no cérebro permitirá destruir totalmente, em vocês, o véu da separação e o véu da divisão e lhes permitirá
manifestar, mesmo nesta densidade, o Estado de Ser, o corpo de Samadhi, inteiramente.

A etapa do coração permitiu encontrar a paz.

A etapa do coração permitiu estabilizar, em vocês, as novas fundações da Vida.

Vocês realizaram, aqui, um trabalho de Ascensão através da passagem das cinco Vibrações fundamentais dos universos.

Resta-lhes, agora, revelá-las ao nível de sua cabeça, a fim de aperfeiçoar o trabalho.

Passar do estágio cardíaco para o estágio cefálico necessita uma conexão pelo som Si e, enfim, chegar ao silêncio.

O lugar elevado, AL, a cabeça, deve irradiar a Glória do coração e não a esterilidade do intelecto.

Nisso, vocês devem literalmente, desvendar e despertar ‘cinco novas frequências’, cinco novos pontos de Consciência ao nível da
cabeça que eu vou, se querem, dar-lhes agora.

Eu não me atrasarei nas virtudes desses pontos de Vibração, o importante não sendo compreender o significado, mas ativá-los.

Eu lhes darei, entretanto, os símbolos, porque eles são claros e iluminadores.

***

O primeiro ponto de Vibração está situado na parte de trás da cabeça, exatamente acima dos cabelos, na parte côncava da nuca, no
meio e não lateralmente [ponto OD - Omega].

Desse primeiro ponto se eleva uma Vibração que sobe à cimeira de sua cabeça (segundo ponto) [ponto ER].

Desse segundo ponto se estabelece uma Vibração indo para frente, na raiz de implantação dos cabelos para frente, é o terceiro
ponto [ponto AL - Alpha].

O quarto ponto, partindo do segundo ponto, ou seja, da cimeira do crânio e se dirigindo lateralmente do lado esquerdo, acima da
orelha esquerda. Quarto ponto [ponto IM - Aqui ou Hic].

O quinto ponto partindo, ele também, do segundo ponto, ou seja, da cimeira do crânio e se dirigindo acima da orelha direita [ponto IS –
Agora ou Nunc].

*



Vocês têm, portanto, assim, um ponto central na cimeira, que se estende nas Quatro direções do espaço, imagem, em vocês, dos
Quatro Viventes e das Quatro letras YOD EH VAV HE, transformadas e invertidas, mas voltadas à originalidade pela potência de Shin,

que se situa ao centro.

O primeiro ponto é ‘o olho que vê atrás de si’.

A primeira Vibração se estendendo desse primeiro ponto para o segundo ponto é uma banda vibratória ligada a uma imensidão de
coisas.

Eu deixarei, para isso, aquele no qual estou lhes expressar os fundamentos que ele conhece.

A segunda Vibração, partindo da cimeira do crânio e indo para a raiz de implantação dos cabelos, conduz a um ponto que é a
ressonância do que é chamado o Vajra ou Bindu, o ponto de Consciência chamado de «o ponto das estrelas», porque ele os coloca

em contato com a Vibração do seu Estado de Ser, com a sua filiação quádrupla.

Esta banda de frequência é assimilável à conexão no sentido Divino, é assimilável ao que vocês chamam de ‘corpo caloso’, a pineal, o
hipotálamo, Vibração central que os religa à Essência.

A terceira banda de frequência é estendida entre o segundo ponto e o quarto ponto, acima da orelha esquerda.

Esta banda de frequência é o acesso à Vibração dos Arquétipos, seu corolário é simétrico, partindo do segundo ponto na cimeira do
crânio e indo acima da orelha direita.

Aí também, Revelação dos Arquétipos e criando a ‘imagem no espelho’, tornando possível a dualidade e a manifestação.

Assim, ao nível de sua sétima lâmpada, chamada de Sahasraha chacra, existe a pintura da cruz, o símbolo da Unidade.

***

Despertando esses cinco pontos de Vibração, na Ordem em que lhes dei, após terem obviamente ativado os seis pontos de
Consciência do coração, realizando o silêncio em vocês, vocês permitirão à sua filiação se revelar e render-lhes a ‘memória original’.

Pela ativação do cinco, pela realização do seis mais um e do cinco, vocês penetram o Reino da Unidade, o Reino da imortalidade.

Muitas coisas haveria para dizer sobre esses pontos, tanto aqueles do coração como aqueles da cabeça, mas, entretanto, pelas
Vibrações novas que penetram atualmente sua Consciência e esta Humanidade, a compreensão não passará pelo intelecto, mas sim

pela própria Vibração.

Não há portanto necessidade de sobrecarregar sobre o significado preciso de cada um desses pontos e também das bandas vibrais
que os une.

Basta levar sua Consciência / Vibração a cada um desses pontos para realizar a ressonância dos cinco, juntar-se a horizontalidade, a
verticalidade, assim como vocês o farão.

Permitam-me, antes que vocês realizem isso em vocês, antes de realizar de modo individual, que eu lhes permita viver isso
pela Vibração, pelo silêncio e pela Luz, assim como me é usual.

Tendo trabalhado na elevação de seu coração, é hoje possível, pela iniciação do Conclave Arcangélico e, em particular, do Arcanjo da
relação Anael, poder entrar em ressonância com cada um de vocês, ao nível desses pontos, a fim de ajudá-los, em sua Consciência

vibratória, em vocês.

Assim, eu começo agora, antes mesmo de lhes dar a palavra para um espaço de troca, se tal for o seu desejo.

*

Vibração / Luz 1º ponto.

... Efusão de energia ...



*

Vibração / Luz 2º ponto, cimeira do crânio.

... Efusão de energia ...

*

Vibração / Luz 3º ponto, raiz de implantação dos cabelos, na frente de sua testa.

... Efusão de energia ...

*

Vibração / Luz 4º ponto, acima da sua orelha esquerda.

... Efusão de energia ...

*

Enfim, Vibração / Luz 5º ponto, acima da orelha direita.

... Efusão de energia ...

*

Talvez já alguns de vocês percebam a conexão existente, pelo eixo central, com o coração.

Eis portanto o ensinamento Vibral da Consciência e do silêncio da Luz.

Por esta Vibração conjunta, na sua Essência (coração) e na sua cabeça, vocês realizam assim a Unidade e a capacidade para
filiação de ressonância e portanto do Estado de Ser.

Esta Vibração se desenvolverá em vocês progressivamente, à medida do tempo que se escoa.

Vocês ali serão ajudados pela Luz e pelas explicações mais importantes que as localizações/Vibrações que lhes dei, porque alguns
seres têm necessidade de compreender as palavras no intelecto antes de integrá-las, mas a integração Vibral é de outro modo mais

importante.

Lembrem-se: penetrando o Mistério do 12, os véus desaparecem, a reversão e seus efeitos desaparecem mesmo nesta dimensão.

Então, bem amados irmãos, se vocês desejam me interrogar sobre os aspectos vibratórios e de Consciência desta prática Unitária,
gostaria de responder.

***

Questão: convém colar a língua contra o palato quando se faz esta conexão do estágio do coração ao estágio da cabeça?

A conexão da língua pode lhes permitir estabelecer a ressonância vibratória entre o estágio do coração e o estágio da cabeça.

Ela é um elemento e um agente facilitador.

***

Questão: você falou ainda há pouco do 5 mais 1. O que entende por “mais 1”?

A partir do momento em que a ressonância é estabelecida no estágio do coração, e se ela é estabelecida do mesmo modo no estágio
da cabeça, pelo cinco, o ‘ponto de conexão’ se coloca em ressonância e Vibração, a garganta sendo o lugar da reversão.

Entretanto, a língua pode fazer contato com o palato, assim como foi ensinado no yoga.

A ressonância do estágio coração e do estágio cabeça não necessita o som.



Ela está em relação com o silêncio.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados irmãos na Humanidade, queiram acolher minha Alegria, minhas saudações e minha paz.

Que vocês possam se juntar aos domínios da felicidade eterna.

Que vocês possam trabalhar para a eclosão da Alegria neste planeta e nesta Humanidade.

Isto é ao mesmo tempo sua carga e sua leveza.

Recebam minhas bênçãos.

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

(*) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=381

2 de Agosto de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com
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************



~ O CAMINHO DO CORAÇÃO ~

 "No Coração, e na Vibração do Coração, não há lugar para o medo, não há lugar para dúvidas, não há espaço
para a razão."

Eu sou RAM.

Amados Irmãos em encarnação nesta densidade, por favor, aceitem meus cumprimentos e minhas bênçãos.

Alguns de vocês já me conhecem, através de uma série de ensinamentos que eu dei, já há quase um ano de seu
tempo, para permitir-lhes, no caminho da simplicidade e no caminho do Coração, encontrar o significado de sua

Essência, a via do seu Coração.

Eu sou Mestre Instrutor do Ar.

Como tal, me foi pedido intervir neste período final do que foi chamado pelos Arcanjos de Núpcias Celestes.

No decorrer das semanas que se aproximam de vocês, vocês devem aprender a centrar-se, a recentrar-se e a viver a
Vibração do Coração, de maneira simples.

O Coração, como eu já disse, é uma Fonte de Alegria, é uma Fonte de contentamento.

No Coração, e na Vibração do Coração, não há lugar para o medo, não há lugar para dúvidas, não há espaço para
a razão.

Há apenas lugar para a evidência, para a Verdade, para a simplicidade.

Hoje, mais do que nunca, reencontrar o Coração é primordial e essencial para encontrar a calma e a Vibração
necessária para permitir ao seu Ser ultrapassar a dualidade na qual vocês vivem, de se reaproximar da Unidade, de

se reaproximar do que os Arcanjos chamaram de Ser, desta dimensão sublime onde o Ser humano descobre o
significado do que ele é, o sentido de suas vidas e o verdadeiro significado do seu porvir.

Eu lhes dei um protocolo, um exercício extremamente simples, permitindo-lhes, se assim o desejarem, realizar a
Vibração do Coração, a Vibração da Unidade, a Vibração da paz e a Vibração da Alegria [‘Meditação Direcionada

para o Coração’] (*).

Cabe a vocês, e lhes cabe cada vez mais, recarregar suas baterias nesta Vibração, será como um bálsamo que irá lhes
consolar e lhes permitir viver, na íntegra, a dimensão do Espírito e da Verdade, a dimensão total do seu Ser.A

Vibração, na Essência do Coração, é percepção e sensação, na área deste chakra, desta roda de energia.

À medida que a sua alma, seu corpo e seu espírito recebem e acolhem as energias do cosmos em sua totalidade, e à
medida que seu Ser acolhe as vibrações elevadas da Terra, como resposta a estas vibrações do cosmos, lhes

pertencerá conduzir essas Vibrações e estas Luzes, em seu Coração, porque é neste lugar, e somente neste lugar, que se
encontrará a paz, a segurança, a dimensão da Alegria que lhes permitirá, reencontrando-a, fazê-la irradiar, fazê-la
retransmitir em torno de vocês, em seus lugares de vida, com seus próximos, e assim, criar uma dimensão específica

dentro de seu círculo.A Paz, a Alegria, a Vibração do Coração, a Vibração que vocês chamam de Amor, deve tornar-
se um Fogo.

Um Fogo que não queima, mesmo se ele queima.

O Fogo do Amor é atiçado pelo ar.

O ar da Vibração e da rotação do seu Coração será o combustível do Fogo.

RAM - 26 de setembro de 2009
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O Fogo que é a realidade do abrasamento do Amor no seio da dimensão espiritual, no seio da dimensão eterna, lhes
permitirá, então, transcender as emoções e as agitações deste mundo, e lhes permitirá, então, mostrar o rosto e a

energia da paz, o rosto e a energia da Alegria, que será um bálsamo para aqueles de vocês que não o conhecerão,
mas que, ainda assim, reconhecê-los-ão através de sua Presença, através de sua Radiância, através de seu Ser.

Assim como o Arcanjo Miguel lhes disse, em numerosas ocasiões, encarnando esta Luz, encarnando em vocês
esta nova Vibração da Essência, vocês permitem àqueles que os rodeiam e àqueles que encontram, de perceberem,

além do véu da Ilusão de sua encarnação, a Imanência e a Permanência da Alegria, através de sua Presença.

Não há nada para entender a este nível.Há simplesmente que estar na Vibração e na Presença.

Amados Irmãos Humanos em encarnação nesta densidade, esta densidade que é a sua deve vibrar, ela também, ela
deve se transformar em algo mais luminoso, em algo menos pesado, em algo mais harmonioso.

Vocês estão agora no limiar da Revelação, nesta densidade, da Verdade e da Realidade da Luz e da Vibração, da
realidade do Amor que inspira toda vida, mesmo a mais corrompida.

Na afirmação da sua Presença, centrada na Vibração do seu Coração, vocês aprenderão a viver na Unidade, além
das emoções, além da razão, na permanência da Unidade, na permanência de Luz e na permanência da
Verdade.Os dias que se abrem à sua frente são dias novos, dias de esperança, dias em que a paz pode ser

vislumbrada no seio da desordem.

Vocês são, vocês todos que acolheram, em seu interior, em níveis diferentes e em intensidades variadas, os
Transmissores desta Luz, e além desta Luz, vocês precisam tornar-se Transmissores da paz, Transmissores da

Alegria, para que seu estado de Vibração torne-se contagioso, de modo que a desordem não possa se instaurar, para
que a liberdade floresça em cada Ser, de modo que a abertura da Consciência ligada à Revelação da Luz e da
Verdade permita a seus irmãos e a suas irmãs apreender, sentir esta nova Vibração, esta nova Consciência.Na

medida em que vocês vibrarem no seu Coração, vocês se tornarão seres cada vez mais lúcidos, Seres calmos, Seres
que não sofrem mais, Seres não mais afetados pelo que vem do seu passado distante, ou de seu passado mais

recente.

Sua condição se tornará independente do seu passado, sua condição se tornará independente de sua projeção no
futuro, porque estando centrado na Vibração do Coração, o momento presente mostrará, em vocês, a sua

Majestade, mostrará, em vocês, a intensidade da sua Alegria e a intensidade deste Amor atemporal e
incondicional que vocês conseguirão, naquele momento, não mais esperar, mas realmente viver e manifestar.

Como eu já disse, em diversas ocasiões, o caminho do Coração é o caminho da evidência, o caminho do Coração é o
caminho da simplicidade.

O Caminho do Coração não tem o que fazer com as técnicas e os preconceitos dos ensinamentos.O Caminho do
Coração é ensinamento.Quando vocês vivem na integração do Coração, vocês se tornam Uno com a Fonte, você se

tornam Uno com o Cristo, vocês se tornam Uno com a Verdade.

Vocês escapam, assim, dos condicionamentos da dualidade que lhes afetaram.

Esta etapa, que está agora aberta para vocês, está ligada ao seu esforço de Luz, ao seu esforço de probidade, ao seu
esforço de integridade e ao seu esforço de transparência,

ao qual responde o derramamento das Vibrações da Luz, das Vibrações galácticas, das Vibrações Solares e das
Vibrações dos Grandes Seres que estão debruçados por cima de sua Consciência e que esperam, com paciência e

humildade, o seu Despertar.

O Despertar do qual eu estou falando é simplicidade.

O Despertar do qual estou falando é a Verdade e Unidade.

Como é meu costume, depois de expressar este conceito do Caminho do Coração, através das palavras, lhes
proponho vivê-lo, antes de dar-lhes a palavra, pela Vibração e pela Energia.

... Efusão de Energia ...

Antes de lhes dar a palavra para seus questionamentos, eu terminarei com estas poucas palavras: na medida em
que vocês engajarem a totalidade da sua Consciência, no cerne do caminho do Coração, vocês descobrirão coisas

nunca imaginadas sobre o que vocês são, sobre o que eu chamo de sua filiação espiritual, suas linhagens, suas origens
estelares.

Vocês descobrirão, pelo caminho do Coração e da simplicidade, que vocês são, definitivamente, desde já, Seres de
Perfeição, Seres de pura Luz.É de sua responsabilidade acolher as revelações vindas da ativação do caminho do

Coração, com humildade, e persistindo no cerne da simplicidade.

Não há nenhuma glória a ser adquirida do que vocês são, para levar para seus irmãos e irmãs, porque eles são o
mesmo que vocês, ainda em um estágio diferente da revelação desta Glória e da Luz.

Hoje, as portas se abrem, vocês descobrem, alguns de vocês de forma muito avançada, a Vibração da Essência e a
Vibração da Luz.



Vocês descobrem que vocês funcionam em outros níveis do que os habituais e normais da sua Consciência dissociada
e separada.

Obviamente, alguns de vocês estão com dificuldade para coincidir e fusionar o aspecto da Luz Unitária que vocês
são e o aspecto dissociado e separado que percorre a sua Consciência, ainda por certo tempo.

Eu gostaria de lhes dizer: não se preocupem com esta distância porque ela vai desaparecer por si só, à medida que a
sua Consciência aceitar as informações vindas de seu Ser, vindas da Luz e da Vibração, sem questionar,

mas acolhendo, respeitando a entrega para a Inteligência da Luz.

Tudo isso será facilitado, em uma aprendizagem acelerada, porque isto, para vocês, não é novidade, mesmo se vocês
esqueceram.

Mas a reconexão permitirá despertar em vocês a Verdade do seu Ser.

Vocês permitiram, em qualquer lugar deste planeta, através do seu trabalho de Vibração e de aspiração à Luz e à
Unidade, a possibilidade de tocar, pela Consciência, a sua dimensão de Eternidade.

Nesse sentido, e independentemente da fase que vivem hoje, vocês permitiram ao conjunto de se aproximar do
instante em que o véu da Ilusão, o véu de separação, se rasgará e se deslocará, permitindo assim que a explosão da

Verdade, a explosão da Luz, invadam a totalidade da sua Consciência.

Neste momento, vocês voltarão ao seu padrão de pura Luz e vocês compreenderão, entãoe só então, e não antes;
vocês poderão, somente nesse momento, compreender o alcance e a intensidade do que ocorreu no cerne deste

período, no âmago de suas vidas, no interior mesmo desta densidade.

Mais uma vez (e eu deixo vocês falarem) aqui estão as mesmas palavras, ditas em Vibração e em Luz e em silêncio.

... Efusão de Energia ...

Caros Irmãos Humanos, eu lhes dou a palavra para suas perguntas relacionadas com o caminho do Coração. Se eu
puder esclarecer mais ainda, farei com Alegria.

***

PERGUNTA: SE É IMPORTANTE, HOJE, DEIXAR DE LADO OS RITUAIS, O QUE FAZER COM AS PRÁTICAS COM AS
QUAIS ESTAMOS ACOSTUMADOS?

O importante, amado irmão humano, é viver na Verdade.

Se a intenção é justa, se a intenção é luminosa, se a intenção é Unitária, então vocês não precisam se carregar com
rituais, a partir do momento que vocês conectarem a Luz e a Vibração, que vocês conectarem a Inteligência

Suprema que age por ela mesma, na Virtude das leis do Amor, das leis da atração e das leis Unitárias, sem fazer uso
de qualquer poder.

A entrega para a Luz que vocês captam é o inverso da vontade, da direção a ser dada para a Luz.A Luz sabe.
A Luz é Amor.

A Luz é Vibração Inteligente.

Se vocês estiverem conectados a ela, ela vai agir através de vocês, sem qualquer vontade própria.
Assim, neste contexto de religação com a Unidade, não há necessidade, efetivamente, de preocupar-se com outra

coisa que Ser, de alguma forma, o canal da Vibração da Essência e da Verdade.

A partir desse momento, vocês descobrirão a confiança na Vida, a confiança na Luz, e não mais numa técnica, tenha
sido ela comprovada, tenha sido ela importante.

A época e os momentos em que vocês vivem hoje são momentos que transcendem as barreiras do tempo e as
barreiras da aprendizagem, como foi ensinado desde tempos imemoriais.

Isto não corresponde tanto à transformação das leis existentes, mas ao cumprimento da Verdade e da Luz, na sua
dimensão, e a Luz, lembrem, é simples, a Luz é inteligente, muito mais do que jamais o será sua razão ou sua mente.

A partir desse momento, e a partir do momento em que vocês estiverem conectados, vocês devem entregar-se para
a Inteligência da Luz e, nesse momento, efetivamente, vocês não precisam de mais nada, porque vocês se tornaram

Verdade, Unidade e simplicidade.

***



PERGUNTA: ISTO VALE TAMBÉM PARA O USO DE FERRAMENTAS COMO CRISTAIS OU PÊNDULOS?

Amado Irmão Humano, se você estiver conectado à Luz e à Verdade, a Luz e a Verdade o libertarão de qualquer
sistema de conhecimento.

Na verdade, a partir do momento em que a Consciência tem acesso, na humildade e simplicidade, à Luz, ela
trabalha, e as ferramentas, sejam elas quais forem, não têm razão de ser porque o Espírito torna-se o condutor da

Luz.

Esta trabalha na inteligência para compensar qualquer desequilíbrio ligado à Presença da dualidade, à Presença da
Sombra e da Luz, na sua dimensão dissociada.

Transcendendo-a, então sim, neste momento o Milagre pode tornar-se diário e permanente.
O Milagre é somente a emergência, dentro da sua densidade, da Luz.

O que era ontem, raro, extremamente raro, vai se tornar importante no seu modo de funcionamento.
Assim, a Luz se revelando, é capaz, com toda Inteligência, pela sua Presença e por sua qualidade de Vibração de

Amor, de transcender todo sofrimento presente no seu mundo, porque ela dissolve, literalmente, a dualidade.

Obviamente, isto requer, no âmago da sua Consciência, uma confiança, uma forma de aprendizagem, um abandono
total da sua vontade própria.

Isso não significa tornar-se sem vontades, mas de se remeter ao princípio Unitário, se remeter à simplicidade e,
sobretudo, à humildade.

A humildade de aceitar que a Inteligência da Luz vai trabalhar com muito mais precisão, muito mais poder, mais
simplesmente que todas as técnicas, as mais elaboradas.

Então, isso pode acontecer em um instante.

Isso, para a maioria de vocês, levará, no entanto, certo tempo, porque vocês têm que aprender a desaprender, vocês
devem aprender a confiança, vocês viveram antes num mundo em que a confiança era dependente do princípio da

causalidade, do princípio de ação / reação e do princípio de discernimento.

Hoje, abrem-se, para vocês, dimensões desconhecidas em seus mecanismos de funcionamento e, no entanto, eles são
a sua Essência e a sua imanência.É de sua responsabilidade deixá-los se expressar para reencontrá-los na

totalidade.Isto passa pelo caminho do Coração, o caminho da humildade, e pelo caminho da simplicidade.

Na medida em que vocês aceitarem a simplicidade e o Coração, vocês descobrirão o poder e a Glória da Luz e da
Vibração, mas isso requer o que o Arcanjo Anael expressou longamente: uma entrega total e plena fé nas

possibilidades da Luz e da Vibração.

Isso, novamente, é aprendizagem mais ou menos longa de acordo com os caminhos que vocês percorreram nesta
densidade, nesta vida e em outras vidas.

É de sua responsabilidade experimentar, manifestar as Vibrações do Coração e tentar, pedindo à Inteligência da Luz
(ou a seus representantes, Anjos, Arcanjos e Seres de outras dimensões), manifestar a sua Luz, a fim de iluminar a sua
Vida, seu corpo, para iluminar o que vocês chamam de problemas, e fazê-lo com fé, com probidade e integridade.

Vocês observarão, então, muito rapidamente, e de forma, eu diria, instantânea, os efeitos em sua Consciência e no
curso de sua vida.

***

PERGUNTA: COM O QUE SE ASSEMELHARÁ A TERRA QUANDO NÓS PASSARMOS DA 3ª. PARA A 5ª.
DIMENSÃO?

A pergunta que você está me fazendo, amado Irmão Humano, exige uma resposta especial.

O que vocês concebem do que vocês chamam de Terra, não é a Terra, no cerne da Nova Dimensão.

A transformação que vocês vivem, pela Luz e pela elevação de suas Vibrações, afeta positivamente, também, a
Terra.Ela também vive, à sua própria maneira, as Núpcias Celestes.

Não é possível discutir o esboço da nova Terra, porque, certamente, é uma nova Terra.
As palavras de hoje seriam muito pálidas e só poderiam levá-los a um erro sobre a qualidade e a quantidade

vibratória da Luz e do Amor que se tornará a Terra, no âmago de sua dimensão sagrada, no seio da sua Ascensão.

Numerosos itens serão transmutados.

Eu não posso dizer mais, mas vocês vão descobrir, na medida em que vocês entrarem no cerne desta simplicidade, no



âmago do momento presente, vocês descobrirão a visão de um futuro provável e real.
Cabe-lhes tirar suas próprias conclusões sobre o que vocês vão perceber e sentir.A Terra ascensionada é Vibração e

Luz.

A Terra antiga será, de alguma forma, uma concha, uma memória, da mesma forma que hoje, vocês, enquanto
entidades, são o resultado, é claro, do que vocês viveram.

Mas, hoje, podem dizer que vocês têm a mesma forma e o mesmo pensamento que vocês tinham algum tempo
atrás?

E, portanto, vocês se reconhecem como sendo os mesmos e vocês são muito diferentes.

É o mesmo para a Terra.

***

PERGUNTA: COMO VIVER A ALEGRIA SEM EMOÇÃO? QUAL É A DIFERENÇA ENTRE OS DOIS?

A Alegria não é prazer. A Alegria não é emoção.Alegria é um estado de Ser, no âmago mesmo da Vibração do
Coração.

Vivendo na Vibração do Coração, a Alegria sem motivo floresce naturalmente.

A Vibração do Coração conduz, inevitavelmente, se vocês a deixarem agir em vocês, nessa Alegria; essa Alegria que
pode invadir e se tornar Samadhi.

Samadhi de diferentes formas e diferentes manifestações, como foi mostrado em todas as correntes tradicionais, pelos
Seres Despertos no nível de seu Coração.O Coração é Alegria.

O Coração, o Amor, a Vibração da Vida, é Alegria.

Assim, a Alegria não pode ser condicionada pela satisfação de um desejo fugaz, qualquer que seja, mesmo
espiritual.A Alegria é realmente um estado de Ser onde a Consciência se estabelece no íntimo da Vibração do

Coração e nada mais.

É um estado que se cultiva e que se mantém.

Cultivar a Alegria, cultivar o riso, sem motivo, permite realmente acender a dimensão de Ser porque vocês são seres
de Alegria, mesmo se vocês ainda não têm, totalmente, a Consciência e integrado a dimensão.Quando vocês

descobrem os espaços interiores ligados ao Coração da Luz e da Vibração, vocês percorrem a Alegria e se tornam a
Alegria.

Olhem como alguns seres (tanto na sua tradição, como nas tradições orientais, como entre os Soufis, como em outras
tradições ditas primitivas) que atingiram o Ser e a Eternidade, se transformaram em Seres de Alegria.

A Alegria era o seu Ser.

A Alegria era a sua manifestação porque eles eram a Alegria.

A Alegria não pode ser equiparada a uma satisfação.

A Alegria não pode ser equiparada a alguma coisa que vocês devem procurar fora.A Alegria vem do seu Ser,
quando vocês o encontram, quando vocês o deixam florescer, quando a emoção fica de fora, quando a mente está

em silêncio.

Assim, se expressar sobre a Alegria não é a Alegria.A Alegria é tão simplesmente uma Vibração onde há coincidência
entre o Ser e a personalidade, onde não há mais distância entre o que vocês são, na Verdade, e o que vocês

manifestam nesta dimensão.

***

PERGUNTA: PODE NOS FALAR DE CRISTO NOS ASPECTOS LIGADOS A ENERGIAS DE CURA?

Cristo não poderia ser melhor definido, e não pode ser melhor definido, hoje, como sendo a Via, a Verdade e a Vida.

Descobrir Cristo é, certamente, afiliar-se e religar-se a uma Entidade histórica e mítica, ao mesmo tempo, também é
mostrar o Caminho, a Verdade, a Vida e, portanto, a Unidade.Na Unidade, não há lugar para a doença.



A cura é instantânea.

Refiro-me ao que pertence à sua história e algumas passagens históricas onde Cristo disse: "Vai e não peques mais",
ele disse também: "A tua fé te salvou", ele também disse: « Quem me alcançou? »Cristo é a Fonte de água

Viva.Cristo é a fonte de Fogo, Fogo Redentor e Fogo do Amor, Fogo que consome e queima, literalmente, as
Sombras, ou o que vocês teriam uma certa tendência a chamar, para alguns de vocês, os pecados, as Sombras ou as

doenças.Cristo é a dimensão de Ser, plenamente recuperada e manifestada, na sua totalidade, no seio desta
densidade.Cristo é um estado de Ser.

Percorrer o caminho de Cristo consiste em dar-se a si próprio para a Luz, consiste em dar-se para a Inteligência de Luz
e consiste, portanto, em manifestar o sentido mais absoluto do Serviço.Serviço para a Vida.

Serviço para o outro.Serviço e Doação, não há alternativa para reencontrar Cristo e reencontrar a cura.

***

PERGUNTA: O QUE SÃO O DESPERTAR E A ILUMINAÇÃO NO CAMINHO ESPIRITUAL?

O Despertar corresponde ao processo no qual vai se manifestar a prova, para vocês, da Verdade da Luz, mesmo que
ela não esteja estabelecida de forma estável e definitiva em vocês.

A Iluminação corresponde ao reencontro, na Verdade, com a Luz.

A Realização corresponde à conclusão dos trabalhos da Luz.

Na Ressurreição, está o reencontro com o seu Veículo de Ser e com o Fogo do Amor.

Assim, como foi ilustrado, de forma muito adequada pelo o desenrolar da Vida de Cristo, da qual você falava.

Há Nascimento, há Batismo, há Transfiguração, há Crucificação e há Ressurreição: cinco etapas iniciáticas
pertencendo ao seu caminho, para o seu reencontro com vocês mesmos, não nesta dimensão limitada, mas no

âmago de seu Ser.

Isto é hoje oferecido ao conjunto da Humanidade de uma forma acelerada, devido às características específicas dos
tempos em que vocês vivenciam, nesta densidade.

Na minha última encarnação, isto ainda não era possível.

Estávamos sujeitos a leis antigas e imemoriais, estávamos sujeitos a limitações que desapareceram.
Hoje, é claro, muitos seres humanos ainda não podem acreditar que são seres ilimitados, tendo percorrido tantas e

tantas vezes os caminhos da limitação.

No entanto, isto se revela para vocês, mais e mais.

Cada um do seu jeito, vocês descobrem novos espaços, novas Luzes, novas Vibrações que concorrem para torná-
los Seres Despertos, Seres que estão a caminho da Verdade do que são, de modo a permitir para um maior número,
acessar, na hora certa, este Estado de Ser, esta dimensão de Ressurreição que fará vocês passarem, diretamente, do

Despertar à Ressurreição, sem mesmo passar, para a maioria de vocês, pela Crucificação ou pela Transfiguração.

Este é o Milagre dos tempos que vocês vivem, tempos, chamados pelos Arcanjos, de reduzidos.

Tempos particulares também chamados pelos Arcanjos e por São João, de ‘Apocalipse’, que significa simplesmente
Revelação: o que estava escondido e sombrio deve apagar-se frente à grandiosidade da Luz.

Amados Irmãos Humanos encarnados, transmito-lhes minhas bênçãos mais fraternas, a minha homenagem e meu
Amor. 

Eu os abençoo.

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

(*) - 'Meditação Direcionada para o Coração' [Protocolo]- RAM:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada


***

Mensagem do Amado e Venerável RAM no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=420

26 de Setembro de 2009

***

Tradução para o Português - Nicole Contrain

Postado por Nicole Contrain, em 11 de Outubro de 2009:

http://integracaoarcanjomikael.blogspot.com/2009/10/ram-26-de-setem...

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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************
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  - Ensinamentos de RAM -
Sri RAM Chandra

~ NA UNIDADE DAS DIMENSÕES ~

Eu sou RAM.

Recebam as minhas bênçãos.

A um ano atrás agora do seu tempo terrestre, eu lhes comuniquei a maneira mais fácil de ativar, em vocês, a Vibração
do seu Ser, no nível do seu Coração (1).

Ter acesso à Vibração, no cerne do Coração, era preparativo para vocês vivenciarem as Núpcias Celestes propostas
pelos Arcanjos.

Eu venho, hoje, dar-lhes alguns elementos em relação ao mesmo Coração.

A um ano atrás, eu lhes defini o que era o Coração e a sua Vibração.

Eu lhes disse também que o Coração era a porta que conduz à Realização do Ser.

Eu gostaria de chamar a sua atenção, em relação aos novos conhecimentos revelados pelos Arcanjos, no tocante a
uma problemática importante do Ser Humano, relacionada à dualidade e à Unidade.

Todos os Seres que percorreram o caminho do Ser, nas diferentes tradições e nos diferentes séculos, todos
insistiram no acesso a uma dimensão interior, além das vicissitudes deste mundo e da dualidade deste mundo.

Mantendo o seu corpo e a sua Consciência nesta dualidade, eles exploraram regiões internas, isolando-se, de
alguma forma, da realidade dual, para penetrar, através de técnicas ou de meios, como a meditação, em um santuário

onde, em todas as tradições, reconduziam a sentimentos e vivências relacionadas com a Paz e a Unidade.

Eles se expressaram de diferentes formas, em relação à Luz, em relação à Alegria, em relação a um estado especial
chamado de Estado de Ser, de Presença, de Realização do Ser ou, ainda, de Samadhi.

Os poucos Seres que tiveram acesso a este estado falaram de um estado onde o espaço não é mais o mesmo, onde
a Consciência não é mais a mesma, onde surgia outra realidade, uma realidade que era capaz de transformar e de

iluminar, de certa forma, o caminho da sua Vida, em meio à dualidade.

Historicamente, em todas as tradições, o Coração foi a porta.

E somente vocês, por um procedimento consciente, poderiam ali entrar.

Vocês não precisavam de alguma coisa pertencente a este mundo para entrar, mas simplesmente precisavam tentar
abstrair-se desse mundo, não para dele se extrair, mas simplesmente para apreender uma nova Consciência.

De muitas maneiras, assim, surgiram, sobretudo no oriente, diferentes formas de Yoga, uma das quais eu privilegiei
durante a minha vida.

No entanto, e vocês percebem, hoje, que penetrar no santuário do Coração os leva a viver outras experiências novas.

Mas, trata-se do mesmo princípio, do mesmo esquema e do mesmo funcionamento.

RAM - 11 de outubro de 2009 - Autres Dimensions
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***

A grande diferença, vocês compreendem, é que, ainda desde algum tempo, era uma estrada que o Ser percorria
sozinho em direção ao Si.

Este caminho para o Si era solitário, independentemente das técnicas.Hoje, assim como alguns de vocês entenderam
e compreenderam, Seres especiais, além deste mundo onde vocês vivem e onde eu vivi, manifestam-se pela sua

Vibração e pelos seus efeitos sobre a Consciência.Eles ajudam vocês.Eles permitem engajar-se em um caminho, o
caminho de volta para Si mesmo.

A grande novidade é a sua manifestação em uma escala como nunca existiu na história desta Humanidade.

Pelo menos no nível dos livros sagrados, exceto, talvez, em escritos antigos como o Mahabharata, remetiam-nos a
epopeias empregando, em cena e em ação, os princípios Criadores, na forma de Entidades Luminosas, percorrendo

o Céu em carruagens Celestes e de Luz.

Durante muito tempo, o Ser Humano foi cortado desta comunicação com estes planos.

Hoje, como vocês podem constatar, muitos Seres humanos descobriram, indo ao Si, muito mais coisas do que o Si e,
em particular, esta possível conexão com Seres que não existem na sua realidade dual.

Esta é uma Verdade importante.

No entanto, isso não altera o princípio do retorno ao Si, mas simplesmente o nível desta descoberta, a interação do Si
com os planos multidimensionais vindo ao seu encontro.

Não existe, neste nível, nada de suspeito ou de extraordinário, a não ser, pela sua Consciência experimentando este
retorno a si mesmo (por meio de testemunhos ou de histórias), a descoberta da inclusão de mais uma Dimensão.

No entanto, a porta do Coração é e vai permanecer sempre o eixo da volta a esta Unidade.

Entretanto, esta manifestação de entidades vindas de outras Dimensões, vem, de certa forma, modificar a
compreensão que vocês tinham, ou mesmo a vivência que vocês tinham, assim como foi descrito na tradição oriental
Indo-Tibetana, de um princípio de reencarnação para ir progressivamente para o Si, para se extrair desta dualidade,
sem especificar, em nenhum lugar, que este caminho em direção ao Si era povoado de outras Dimensões, de outras

Entidades, pois isto ainda não tinha sido revelado.

Não há, neste nível, mudança de Lei, mas sim, o cumprimento e o culminar desta lei.

***

Assim, os Seres que, a algum tempo atrás, encontravam esta dimensão do Sagrado, adoravam a Luz, o Sol, a
Consciência Unitária e nela permaneciam, mesmo estando encarnados.

Então vocês tiveram, no século 20, muitos - o que vocês denominam - Mestres, realizados e despertos.

Mas, em meio mesmo a este despertar, foi falado dos Grandes Seres como lembranças ou histórias ou símbolos ou
Vibrações, mas nunca como Consciências capazes de encontrar e de dialogar e partilhar.

Esta é, então, a grande novidade.

Pois, indo em direção ao Si, vocês vão encontrar coisas inéditas, Consciências que estão lá esperando por vocês.

Então, essas Consciências são externas a vocês?

São elas, como alguns gostariam de pensar ou de acreditar ou de impor, estranhas à Luz?

Estranhas ao seu caminho?

Não.

Penetrando no Si, vocês encontram um espaço interior e este espaço interior não está vazio.

Ele está pleno.

Em meio a este espaço interior, muitas Presenças se revelam à sua própria Presença.

Assim, ao percorrer este caminho para o Centro, em direção ao Si, vocês irão descobrir outras Consciências, outros
Si Unificados, em outras Dimensões.

Mas, além disso, hoje, vocês têm a permissão para viver em espaços não fechados, em espaços exteriores à sua
Dimensão.

Dessa forma, vocês irão descobrir, pouco a pouco, que em meio ao seu espaço interior, existem todas as Presenças
interiores.



Assim, ao se voltar para o Si, vocês se voltam para o Sol, vocês se voltam para os Arcanjos, vocês encontram MARIA.

Mas onde está tudo isto?

É externo a vocês?

Não.

Isto faz parte de vocês.

Essa é a Verdade.

Mas isso é, sobretudo, a reconexão com a sua Essência ilimitada.

Lá existe uma FONTE.

Lá existe uma Vibração que, agora, chegou para vocês.
***

Assim, estas manifestações novas, estes novos encontros, em outros níveis de si mesmo, não é algo completamente
novo, mas que se revela de forma nova.

Por isto, no seu espaço interior, no seu espaço do Si, encontra-se o conjunto do que vocês veem no exterior.

O Sol que vocês observam fora também está dentro.

Os grandes personagens e as grandes Consciências que percorreram este mundo deixam de ser extrínsecos.

Eles também estão no seu interior.

E mesmo os Arcanjos, esses Seres tão especiais, essas Consciências magníficas, também estão em vocês.Eles se
manifestam em vocês através do Coração.

Na realidade, indo até este Ser interior, que é você mesmo, você descobre a Unidade da vida, a Unidade das
Dimensões.

Então, é mais fácil para o homem considerar que isto é externo ou que está ligado a manifestações especiais
reservadas para alguns Seres.

No entanto, todos vocês, sem exceção, se vocês se voltarem para o seu Coração, além das crenças e preconceitos,
se vocês voltarem a ser como crianças, todas estas Presenças e estas Consciências estarão ali.

Existe aqui, como o Arcanjo URIEL lhes disse há muito pouco tempo, uma reversão.

O que vocês tinham anteriormente considerado como externo a vocês, em outro Estado, em outro lugar, em outro
espaço, está, de fato, dentro de vocês.

O Sol, CRISTO, as estrelas, o conjunto da criação manifestado no nível da sua visão exterior, encontram-se, na sua
forma original, dentro de vocês.

Assim, não há, quando vocês encontram o interior, diferença entre o que está dentro e o que está fora.

E, portanto, vocês vão me dizer que o que vocês observam neste mundo, que é a sua realidade, nada tem a ver com
essa Luz.

Como os ensinamentos orientais têm dito, este mundo que vocês percorrem é Maya, é Ilusão.

Sim, Ilusão, que só existe através do seu olhar exterior e que vai desaparecer, não mais para um único Ser que
encontrou a Luz, mas para o conjunto da humanidade.

É, hoje, urgente e essencial ir para a Verdade do seu Coração, entregar-se à Luz e abandonar tudo o que mantém
vocês longe da simplicidade.

***

Evidentemente, essa mudança, essa revolução exige, como o Arcanjo MIGUEL diz desde o início deste ano, uma
desconstrução completa desta Ilusão.

Às vezes, pode parecer difícil, não tendo penetrado na totalidade do Coração, de conceber que o muro que está na
frente de vocês não existe e, portanto, ele é somente uma projeção de uma multidão de consciências, fora da
Verdade, favorecidas, mantidas e ampliadas por certas formas de consciência mais densas e mais pesadas.

Hoje, a revolução está à sua porta.



Ela não é uma revolução violenta, mas uma revolução interna onde o véu se rasga, mostrando-lhes a Luz em sua
Majestade e simplicidade, e na sua Vibração.

Evidentemente, há seres humanos em grande número que não querem esta Verdade.

Eles preferem atribuir a Verdade à sua Ilusão.

E é a escolha deles.

E é a liberdade deles.

Vocês, que tiveram a sorte de percorrer este caminho e de chegar perto da Eternidade e de abrir o seu Coração para
a Verdade, caberá a vocês, cada vez mais, não alimentar a Ilusão, de uma maneira ou de outra.

Isso requer, mais uma vez, uma revolução nas suas crenças, quanto às suas adesões, quanto aos seus papéis,
sejam quais forem nesta sociedade e em meio mesmo a esta Ilusão.

Descobrindo a Verdade e a Unidade da Luz, em meio ao seu Coração, vocês contribuem, sem violência, para
estabelecer o reino da Verdade e da Unidade.

A translação, denominada dimensional, corresponde a isso.

O estabelecimento, em meio ao seu Si, em meio à Alegria e em meio à Paz.

O resto irá se construir, por si mesmo, na sua vida, como na vida da humanidade.

Vocês são auxiliados nisto por novas Vibrações que voltam, agora, para vocês de forma muito mais nítida e clara.

Portanto, continuem mantendo o seu olhar na Vibração do seu Ser.

Gradualmente e à medida que isso for desabrochando, irá literalmente transformar a sua visão e a sua percepção do
que é a Verdade e do que é a Ilusão.

***

Vocês não devem se livrar desta Ilusão combatendo-a.

Ela irá se afastar de vocês, na medida em que vocês aceitarem o Si.Isto não é uma luta.

Isto é uma Revelação, uma revolução na Paz e na Alegria.

Somente aqueles que quiserem resistir, lutar, opor-se ao estabelecimento da Verdade na Unidade, poderão ser
afetados de um modo ou de outro, pela sua própria resistência, gerando então a inexorável ‘Lei da dualidade’ que é

sofrimento.

Mas, isto, compreendam bem que a Luz, compreendam bem que a FONTE, ou que vocês mesmos, não têm
absolutamente nada a ver com isto, e, principalmente, que vocês nada podem fazer.

A única coisa que vocês podem desenvolver cada vez mais é a Consciência do Eu, a Consciência do Amor, da
Verdade e da Honra, e também manifestar, neste mundo de Ilusão que vocês percorrem, o que é a Verdade e o que é

a Alegria.Nada mais há para realizar, e isto deve levar toda a sua vida.

Manifestem o que vocês vivem internamente, o que está dentro de vocês, em meio a esta Ilusão.

Vocês irão se aperceber, adotando a Vibração do Coração, de quem são Vocês, de que, pouco a pouco, o sofrimento,
as zonas de Sombras que aderiram à sua pele e à Vibração, os obstáculos que se ergueram em suas vidas, irão se

dissolver.

Mesmo as crenças mais enraizadas, em meio a esta dualidade, irão se dissolver.

Então, evidentemente, vocês vão querer me responder, para aqueles que não estão suficientemente no Ser interior,
que o sofrimento está onipresente, que os seres sofrem o tempo todo.

E se o sofrimento viesse justamente daí?

E eu lhes garanto que ele só vem daí.

Evidentemente, o Ser engajado em um caminho de dualidade e de sofrimento não tem acesso, pelo menos de
imediato, à Unidade.

Mas vocês estão aí para isto.

Não para convencer.

Não para impor, pois isto seria o jogo da Ilusão, mas, sim, para retornar ao seu Ser interior e irradiar, no cerne desta
ilusão, a Luz que vocês são.Esta é a sua missão.



Este é o único sentido da vida que é seu, agora, e que está vindo.

Não há mais nada a fazer.

Não há mais nada para pensar.

Não há mais nada para construir.

Há apenas que Ser, nesta Vibração, nesta Presença, acompanhados por Seres que já estão em outras Dimensões.

Pois, a partir daquele momento, a Inteligência desta Consciência, a Inteligência do seu Coração, a Inteligência da
Vibração e da Luz irá conduzir as suas vidas para um desabrochar que vocês nunca imaginaram alcançar.

Ao estabelecer esta Verdade no âmago desta manifestação, que é a sua, vocês vão ajudar a estabelecer a justiça e a
Verdade, a estabelecer a Luz e a Vibração.

Esta revolução e esta Revelação estão a caminho.

Agora, nada poderá impedi-la de se manifestar, de se concretizar, de se acelerar, sendo cada vez mais intensa e mais
perceptível e vivida em meio à sua Presença, em meio ao Eu.

***

Muitos seres humanos tendo acesso ao Coração irão descobrir as múltiplas Dimensões, irão entrar em contato com
elas.

A precisão da Vibração do Coração é a sua salvaguarda.Nenhuma Ilusão pode alcançá-los, de forma alguma, em
meio ao Coração.

Vocês, então, tornam-se os Guerreiros da Paz.

Vocês, então, tornam-se a Unidade.

A Luz, a Verdade, a Vibração e a sua Inteligência vêm para libertá-los, com a condição de se entregarem a ela.

Entregando-se a ela, vocês aceitam a liberdade, pois a Luz é liberdade e libertação.

Estas são as poucas palavras que eu queria acrescentar em relação ao trabalho que vocês fizeram, aqui, como em
outros locais, de diferentes maneiras.

Vocês não precisam enrubescer, nem se sentir grandes por isso.Vocês apenas têm que Estar no seu lugar, nesta
Verdade.

E este lugar está correto.

Por que ele é a Verdade.

Vocês nunca podem impor esta Verdade.

Pois aquele que não segue vocês nas suas experiências e nas suas vivências, não pode acessar isto.

Portanto, não julguem.

Contentem-se em estar ainda mais na Verdade do Ser.E isso será o suficiente para mudar tudo, para transformar tudo
e para cumprir tudo.

Eu lhes transmito a minha Paz e lhes dou, agora, a minha Paz, pela Vibração, pela Luz e pelo silêncio.

E lhes digo até logo.

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

1 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ - RAM

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
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- Ensinamentos de RAM -

~ A LINGUAGEM DA VIBRAÇÃO ~ 

Eu sou RAM.
Recebam, bem amados humanos, minhas saudações e minhas Bênçãos.

Como alguns de vocês já sabem, eu sou o Mestre do Ar.
Eu sou aquele que, desde mais de um ano, comunicou uma série de chaves Vibratórias e de Consciência para

permitir-lhes acessar a Vibração do Coração.

Eu gostaria, se quiserem, conversar com vocês, agora, sobre o que é a Vibração do Coração e a Vibração de Luz. 

***

O ser humano fala muito do Coração.
O ser humano fala muito da Luz.

Falar do Coração não é o Coração.
Falar da Luz não é a Luz.

O Coração não é uma ideia.
O Coração não é um conceito.

O Coração não é um comportamento.
O Coração, antes de tudo, é Vibração percebida, é Vibração sentida no peito.

Do mesmo modo, a Luz pode ser vista, a Luz pode ser conceituada, a Luz pode ser imaginada.
A Luz pode ser vista, com os olhos abertos ou fechados e, no entanto, ela não é a Luz.

A Luz, como o Coração, é Vibração.
A Vibração da Luz é uma Vibração que percorre o corpo e que amplifica os corpos sutis, desde o corpo etéreo até os

corpos mais sutis.

O ser humano é muito inclinado a colocar em palavras a Luz e o Coração, mas saibam que nem a Luz, nem o
Coração, são palavras e, antes de serem modificações da Consciência em meio mesmo à sua Vida, são, antes de

tudo, Vibrações.

Falar do Coração, sem sentir as Vibrações, não é o Coração.
Dizer e afirmar estar na Luz ou viver na Luz, sem perceber a Vibração, não é a Verdade.

Se a Luz está em você, a Luz vibra.
Se o Coração está em você, então, o Coração vibra.

Se o Amor está em você, então, o Coração vibra e a Luz vibra.

Qualquer outro Amor é apenas uma aproximação do Amor autêntico, do Amor Vibração.
O ser humano chama de Amor, a atração.
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O ser humano chama de Amor o desejo, a emoção.
O ser humano chama de Amor, a formação de um conceito, até mesmo filosofia, até mesmo religião.

E, no entanto, isso permanece no domínio dos conceitos, no domínio das palavras e no domínio da Ilusão.

Enquanto não há Vibração, no que se refere ao Coração, ao Amor e à Luz, não há Verdade, há Ilusão da Luz, Ilusão
do Coração e Ilusão do Amor. 

***

Evidentemente, o ser humano, entre as primeiras palavras que aprende e repete, são as palavras «eu te amo».
E, bem frequentemente, atrás das palavras há outra coisa e, sobretudo, não há a Vibração.

Eu sei que vocês estão aqui acerca das Dimensões e acerca da Luz.
A Luz do seu mundo não é a Luz da 5a. Dimensão.

A Luz de que falam os seres que alcançaram ou penetraram no Despertar não é a Luz que vocês veem.

Viver a Luz, viver um estado de despertar, acompanha-se de Vibrações e se acompanha também de modificações da
Consciência habitual, para uma Consciência mais unificada, mais apaziguada, e mais em Vibração.

Eu te amo é a expressão que, depois de «mamãe», é certamente a mais empregada na Humanidade e, no entanto,
essas palavras estão frequentemente privadas de sua Vibração.

Frequentemente essas palavras estão privadas da sua Luz, e ainda mais frequentemente, essas palavras estão
privadas do Coração.

Amar é dar.
Amar é dar-se abstraindo o Si.

O ser humano ama por ele e não pelo outro, enquanto que amar é dar-se ao outro e não se dar a Si.

Voltemos ao conceito de Vibração.

A Vibração é algo percebido como um movimento mais ou menos regular, mais ou menos rápido e, portanto, com uma
amplitude e uma frequência que lhes são próprias.

A Vibração pode ser imóvel.
Naquele momento, vocês não a percebem.

Ela se torna perceptível quando se modifica, quando se amplifica ou diminui em relação ao seu estado estendido ou
normal.

Perceber, captar a Vibração é então uma modificação da Consciência Vibral, estendida ou normal.
Esta Vibração pode se amplificar ou diminuir, atrasar-se ou acelerar-se, localizar-se em um ponto ou uma zona, ou

estar difusa no conjunto do corpo.

Então, a questão primordial que deve ser colocada a vocês, em meio ao seu caminho evolutivo, particularmente
nesses tempos e nesses momentos, é a capacidade do seu corpo para perceber a variação da amplitude e a variação

de frequência da Vibração.

Qual é o movimento gerado em vocês, de maneira geral, ou de maneira local?
A Vibração que se amplifica e cuja frequência se acelera participa inegavelmente da extensão da sua Consciência.

Somente a Luz, somente o Amor é capaz de desencadear isso.

Obviamente, na descrição que eu faço, nós não falamos de máquinas, não falamos de tecnologia, mas, sim, da
Vibração emitida por uma Consciência, seja ela desse plano ou de outros planos.

Se a Vibração é mais lenta, se a amplitude diminui, se a frequência é reduzida, então, a Consciência que emite esta
Vibração não participa da Luz e do Amor. 

***

Agora, eu disse que a Luz Vibral da sua Dimensão não é senão um pálido reflexo da Luz Vibral da 5a. Dimensão.
A Luz é, antes de tudo, Vibração.

Quando a Luz se combina com o Amor, ela se torna Fogo.
Fogo do Amor, Fogo que crepita, no sentido próprio como no figurado, nas suas lâmpadas, nos seus chacras, mas

também na totalidade do corpo.

Em todas as tradições, e não somente na minha, os seres que viveram e realizaram o despertar para a
transcendência descreveram, todos eles, sem exceção, o mesmo processo.

Eu não falo unicamente dos movimentos da Consciência e da energia em meio ao canal mediano da coluna vertebral,
chamado de Sushumna, eu não falo unicamente da descida, nas lâmpadas ou nos chacras, da Shakti ou Espírito

Santo.



Eu falo de um processo muito mais geral que vocês são levados a viver hoje, se o aceitarem.

A Vibração é a garantia da autenticidade da Luz e da autenticidade do Amor.
O Amor sem Vibração não é o Amor.

A Luz sem Vibração não é a Luz.
O Amor é a Luz.

Sem o Fogo do Amor não existe Luz e Vibração.

A linguagem do humano é chamada a mudar.
A sua linguagem é feita de palavras, de Vibrações sonoras.

Ela deve passar para a Vibração da Consciência, substituir a linguagem pelo Verbo.
O Verbo é agente Criador, o Verbo é Vibração, não somente Vibração sonora, mas Vibração da Consciência.

O Amor e a Luz verdadeiros participam da Consciência e, portanto, da Vibração.
A linguagem das Vibrações é uma linguagem cujo aprendizado é fácil.

A qualidade e a quantidade da Vibração determinam e condicionam a realidade e a Verdade do que vocês percebem
no Amor e na Luz.

O trabalho da Vibração e da percepção da Vibração é a única promessa, é a única garantia da autenticidade do que
vocês vivem ou do que vocês irão viver. 

***

Bem além da sua reunião, aqui, neste lugar, na Terra, o Sistema Solar é submetido a Vibrações novas, Vibrações
destinadas a elevar em vocês, o Coração e a Luz.

Esta Vibração deve fazer, antes de tudo, ressoar a sua Consciência, a fim de abri-la e de permitir-lhes captar e
ressoar com o fluido das Vibrações vindas de outros lugares, de fora do seu Sistema Solar.

Este afluxo de Vibrações é destinado a permitir-lhes, se desejarem, viver uma outra oitava da Criação.
E viver uma outra oitava da Criação não é uma escolha deliberada, mas é uma escolha da Vibração da sua

Consciência.
Somente a Consciência que supera a esfera da personalidade, somente a Consciência tendo acesso à Radiação da

Presença, à Radiação do «eu sou o que eu sou» é capaz de despertá-los para esta Vibração.

A Vibração que vem é Amor e Luz.
Ela é Amor e Luz porque, quando vocês a captam, quando vocês ressoam com ela, vocês são capazes de perceber a

rapidez e a amplitude percorrendo as suas lâmpadas e os seus corpos.
Esta Vibração nova é destinada a despertá-los.

O despertar se faz pela Vibração.
O despertar se faz pela captação da sua Consciência que se abre a esta Vibração.

As palavras podem enganar.
Os humanos podem se enganar.

Isso faz parte, assim como lhes disse, da experiência.

Mas a Vibração não pode se enganar.
Ela é frequência, ela é intensidade, capaz ou não, segundo a sua proximidade Vibratória, de colocar em ressonância,

em vocês, as portas adequadas.

Além do som, existem Vibrações trazidas por uma linguagem Vibratória que não é uma linguagem de palavras, mas
uma linguagem silábica, linguagem de Vibrações, as Vibrações tendo precedido e induzido a Criação.

Eu não falo da Criação desta Dimensão, mas da Criação do conjunto das Dimensões que pôde ser feita de acordo
com uma arquitetônica precisa, por um agenciamento preciso da Vibração Mãe.

Vibrações silábicas que lhes foram entregues, há alguns meses, as primeiras delas.
Eu não voltarei nisso. 

***

Eu insisto, de modo efetivo e forte, nesta noção fundamental: não pode haver Alegria se você não tiver esta Vibração.
Não pode haver Unidade se você não descobrir esta Vibração.

A Vibração de que falo é a combinação do Coração e da Luz ou do Amor e da Luz, pelo seu poder Vibratório.
A combinação dos dois é chamada de Fogo do Amor.

O Fogo do Amor é uma Vibração que nasce, geralmente, na parte superior do corpo, no nível da cabeça ou do
Coração.

As duas coroas brilhantes do Coração e da cabeça se juntam então em um abrasamento das duas rodas, das duas
coroas, formando o símbolo do infinito e se desposando.

A Vibração se percebe e é percebida no Coração e na cabeça.
É esta Vibração que leva a sua Consciência a se expandir e a alcançar as esferas do indizível que, na tradição,

chamamos de Samadhi.



O Samadhi é simplesmente a reconexão com a Vibração do Fogo do Amor no Coração e na cabeça.

Existem sete oitavas diferentes, por vezes sucessivas e por vezes não.
Então, vocês estão aqui para aprender e para viver, sobretudo, a linguagem da Vibração.

A Vibração denominada «Fogo do Amor» é aquela mais próxima da sua Essência, da sua dimensão estelar ou da sua
dimensão de Luz autêntica.

Vocês vão, por intermédio da sua Consciência e por intermédio da Vibração do cristal e das sílabas sagradas,
penetrar na linguagem vibratória do Fogo do Amor. 

***

Eu disse, há agora um ano do seu tempo terrestre: há apenas uma porta de saída desta Ilusão e esta porta é o
Coração.

Não o Coração chantagem, não o Coração palavras, não o Coração ideia ou abstração, mas o Coração Vibração.
Não há outras possibilidades além dessa.

Os seres humanos viveram uma série de etapas (há vários anos, bem antes da intervenção dos Arcanjos) em relação
com a ativação, por toques sucessivos e por correntes sucessivas, na Humanidade e na Consciência, de Vibrações

cada vez mais elevadas e cada vez mais penetrando em meio aos seus corpos e às suas Consciências.

Esta pulsação, esta Vibração, é hoje levada ao máximo pelo trabalho da Humanidade, pelo trabalho de grandes
entidades de Luz, mas também porque a Terra e o sistema solar tiveram uma reunião específica com a Luz, com a

Vibração, com o Coração, com o Amor e, portanto, com a Luz autêntica.

É isso que os prepararam, a Terra e todas as Consciências, para viver o que está vindo.

O Fogo do Amor é um Fogo devorador, mas que não queima.
O Fogo do Amor é uma Vibração que se estende de maneira extremamente rápida desde o Coração ou a cabeça, ou
nos dois, ao conjunto do corpo e que, sobretudo, se acompanha de um sentimento específico que está além de um
sentimento humano normal, de um estado específico em relação com o Ser, com a Presença, a si mesmo, e que é

Alegria.

A Alegria é Vibração e expansão.

Assim como o Coração é a porta de saída, a Alegria é o motor.

Vocês não podem sair da Ilusão sem viver a Alegria.

Olhem as experiências vividas pelas Consciências humanas encarnadas em todas as tradições, em todas as
religiões.

Algumas almas consumiram-se no Amor, pela Alegria.

A Alegria de que falo, certamente, não é o prazer.
A Alegria de que falo não pode ser satisfeita porque ela não é uma busca, ela é um estado.

O trabalho vibratório é o único que não pode induzi-lo ao erro. 

***

Lembrem-se, entretanto, de que a Vibração da Luz, nesta Dimensão, não é a Vibração da Luz da 5a. Dimensão.
A Vibração na sua 3a. Dimensão é calor.

Vocês chamam de magnetismo ou de eletromagnetismo.

A Vibração da 5a. Dimensão, a Vibração da Luz da 5a. Dimensão, para ser mais exato, é Fogo do Amor e,
paradoxalmente, isso não é calor, mas formigamento e Vibrações, é expansão, é ampliação da Vibração.

A Vibração, vocês compreenderam, é o motor, mas também o elemento que vai lhes permitir, além das suas
concepções, das suas ideias, além da sua própria compreensão, perceber e saber se a Vibração é Amor, Luz,

Coração, ou se ela não é isso.

E vocês têm a capacidade inata para perceber, pela Vibração, o que é certo e o que é falso, coisa que jamais
poderiam fazer observando ou ouvindo palavras ou um rosto.

O aprendizado da linguagem vibratória é, hoje, essencial.
Conhecer a Vibração e as suas manifestações dá acesso à certeza, à evidência do que é percebido e do que é

sentido.
A abordagem da Vibração pode se fazer, assim como lhes dei, pela meditação sobre o Coração, mas pode também

ocorrer pela aproximação Vibral direta desta onda de Luz que está vindo para vocês.

Alguns podem dizer «como captá-la?», «como vivê-la?», «como senti-la?»



Bem, de início, aprendendo a ouvir a Vibração, do mesmo modo como aprendem a ouvir, quando crianças, aquilo que
lhes falam.

Do mesmo modo, vocês devem ouvir a Vibração.
O ouvir da Vibração não se fará senão a partir do momento em que o mental fizer silêncio, sobre os outros polos de
atividades de suas Vidas, a partir do momento em que vocês estiverem realmente à escuta, com a única diferença

que a escuta, aí, não se faz pelos ouvidos ou pelos olhos, mas no repouso e na imobilidade do Coração e na noção
importante do acolhimento da Vibração para resultar, em um segundo momento, no abandono na Vibração.

Muitos seres de Luz lhes disseram que a Luz era inteligente.
Ela o é, muito mais do que jamais seria um cérebro humano.

A Inteligência da Luz Vibral é evidência porque sabe onde está o que é bom, ela sabe onde está a Unidade.
Para isso, o ser humano deve se ligar, colocar-se à escuta da Vibração.

Esta etapa é essencial na evolução da sua Consciência, hoje, sobre este mundo terrestre.

A Luz é inteligente e a Vibração também, já que ela a acompanha.
Ela é até mesmo o suporte.

A Inteligência da Vibração pode transmutar, na Consciência humana, muitas coisas.
Se vocês olharem a vida de alguns místicos que encontraram esta Vibração, vocês vão se aperceber de que as

necessidades fisiológicas mudam.

A Alegria se instalando, ela afasta certamente do ser que a vive o sofrimento, ela afasta o sofrimento porque não há
mais lugar, na Vibração, para o sofrimento, nem mesmo para a doença.

A Vibração é cura total.

A Vibração é o que deve se estabelecer em vocês, para isso não há técnica complicada, aquela que eu dei, há um
ano («meditação direcionada para o coração», incluída em «protocolos») era muito simples e teve efeitos para muitos

seres humanos.

***

Hoje isso é ainda mais simples porque a intensidade da Luz é mais importante do que nunca.
E a Luz lhes pede, simplesmente, que a acolham, que se abandonem a ela a fim de deixá-la trabalhar e transformá-

los.
Então, é mais fácil, para o ser humano, realizar esse abandono, esse acolhimento da Luz Vibral, pela prática de

exercícios.

Não creiam, com isso, que os exercícios sejam indispensáveis, mas eles o são, de uma maneira particular, para o seu
mental.

Há literalmente um reencaminhamento da Vibração a fim de permitir-lhe evitar o mental, passando pela Vibração
silábica, passando pelos cristais, ou passando pelo que vocês chamam de «trabalhos energéticos» de preparação

para a Vibração.
É isso que vocês vão realizar.

O que quer dizer também que hoje, para o ser humano que queira encontrar a saída, qual é a saída?
A saída não é absolutamente o fim.

A saída é talvez um fim, aquele das ilusões.
A entrada na Eternidade, no Estado de Ser, não pode ocorrer senão a esse preço.

A perda das suas referências habituais não é uma perda definitiva, mas uma transcendência dessas referências.

O olho da Consciência que se abre à Vibração vai dar na Alegria e na compreensão do que muitos intervenientes
chamaram de «falsificação deste mundo» e a sua Ilusão.

Muitos modelos tradicionais disseram que este mundo seria Maya, Ilusão.
Mas, obviamente, quando o corpo sofre, é difícil de lhe dizer que é uma Ilusão, quando os problemas se acumulam, é

difícil de se dizer que são Ilusão.
Vocês jamais poderão convencer o seu mental de que isso é apenas uma Ilusão porque isso é, para ele, a única

realidade e a única Verdade.
Há apenas para subtender isso e, fora disso, não existe, simplesmente. 

***

Então, a evolução da sua Consciência na Luz Vibral, na Luz e na Vibração do Amor, acompanha-se da morte do
mental.

A morte do mental não necessita de enterro, nem de desaparecimento.
A morte do mental significa simplesmente que a Consciência que descobriu a Vibração vai doravante controlar, não

no sentido de um controle, mas, de preferência, no sentido de um acercamento, de uma sobreposição: a Consciência
vai então se sobrepor ao seu mental, ele não poderá mais ser o seu mestre, mas ele estará ao seu Serviço.

Há, portanto, inversão e troca de funções.

Habitualmente, na Vida do ser humano, é o mental que decide e que os faz crer que é a sua Consciência e vocês



acreditam nisso.
Mas o dia em que vocês descobrirem a Consciência Vibral, o mental não pode mais mentir para vocês.

Ele é envolvido e apaziguado pela Consciência desperta.
A Consciência desperta é a única que aceitou acolher a Vibração da Luz, que ali se abandonou, que ali imergiu e

ressurgiu renovada.

Hoje, vocês penetram nos mundos de Vibrações cada vez mais rápidas, acompanhando-se de uma aceleração em
meio aos seus modelos de Vida, mas também em meio aos modelos de Vida da Humanidade inteira.

Vocês estão neste período que vários textos chamaram de «tempos reduzidos» porque muitos fenômenos deveriam
ali acontecer, mas também porque a Consciência deveria ali se deslocar de maneira expandida, elástica e extensível.

Neste período, as portas estão se abrindo, muitas revelações têm ocorrido.
Muitas coisas se revelam e pedem para avançarem, para mudarem, para fazerem morrer ou deixarem morrer o que

deve morrer, o que os prendiam, o que os impediam de serem livres, de serem soberanos.
Tudo o que os controlava, os tem sufocado.

Vocês compreendem que com a Luz e com a expansão da Consciência, nada há de descontrolado.
Há somente que deixar agir, sem no entanto ficar inativo porque deixar agir demanda, em Si, um trabalho sobre Si de

abandono à ação da Luz.
Vocês chegaram agora a esta etapa.

Vocês irão viver, cada um no seu ritmo, em função das suas predisposições para aceitarem, em função das suas
capacidades para elevarem as suas Vibrações.
Não pode aí haver derrogação ou suspensão.

Assim como lhes foi dito, o relógio cósmico é muito preciso.
Ele corresponde a movimentos, certamente com ajustamentos, mas a movimentos da mecânica celeste específicos
em que as galáxias e os mundos e as dimensões interferem entre eles, vocês devem, vocês também, interferir e se

ajustar à onda da Luz, à onda do Amor.

O órgão de ajuste é o Coração: a sua capacidade para amar sem palavras, mas na Vibração, a sua capacidade para
entrar em ressonância com outras Consciências presentes nesta Terra, não unicamente os homens, mas,

certamente, a natureza e os outros reinos. 

***

Como perceber, além da percepção da Vibração, que vocês estão no bom caminho?
Basta simplesmente olharem os momentos que vocês passam durante seu dia, sentindo-se liberados, sentindo-se na

Alegria.
E, se vocês olharem os seus dias passados, se esta proporção de Alegria, se esta proporção de liberação, não

aumentar, então, vocês estão de costas para a Luz.

A Vibração da Luz é liberação, a Vibração do Amor está ligada ao fato de retirar todos os laços, todas as amarras.

É importante compreender e aceitar que, se um medo surgir, ele os contrai e ele não pode vir da Vibração da Luz.
A contração é o oposto da Alegria.

A Alegria é dilatação, a Alegria é liberação.

Quando vocês exercem ações, sejam elas quais forem, quando afirmam a sua soberania, quando decidem deixar tal
coisa, tal ser ou tal região ou tal situação, isso deve colocá-los na Alegria, não na satisfação de um desejo qualquer,

mas, bem mais, em um estado de liberação e de abertura.

A Alegria é, hoje, algo que está à sua porta.
A Alegria de que lhes falo não é uma Alegria consecutiva a uma recompensa, ela é consecutiva a sua liberação.

Não é porque vocês deixam tal ou tal coisa que vocês estão na Alegria, mas, sim, porque vocês se liberam das suas
correntes.

Se vocês fossem capazes de levar o tempo necessário para colocarem e soltarem os seus fardos, e olhá-los pelo que
eles são: pesos que impedem a sua leveza, então vocês aceitariam muito mais facilmente se desfazer desses fardos.

O alívio é o que permite a Alegria.

Cada vez mais seres humanos são chamados a viver e a vibrar esta Alegria.
A partir do momento em que ela se animar em vocês, fica cada vez mais fácil de perceber o que vai no sentido da

Vibração (e que portanto os alivia) ou o que vai no sentido da ausência de Vibração (e que portanto os torna
pesados). 

***

O movimento de liberação refere-se ao conjunto de Consciências e ao conjunto deste sistema solar.
É necessário irem no sentido da liberação.



Então, obviamente, o mental vai argumentar que vocês são obrigados a prever, que vocês são obrigados a planejar,
que vocês são obrigados a pensar no amanhã, mas tudo isso os afasta do instante, tudo isso os afasta do Aqui e

Agora, da decisão correta: aquela que os alivia, aquela que os eleva.

A Vibração é certamente o elemento motor que deve lhes permitir ir para a Alegria.
Sem Vibração não há Alegria.

Se a Vibração aparecer, há Alegria, sejam quais forem as circunstâncias exteriores de sua Vida.
Vocês podem ter vivido um drama familiar e sentir, no entanto, esta Alegria.

Então, esta Alegria virá apagar o peso e a tristeza relacionados com a perda.

Vibrar e entrar na Vibração é escapar aos condicionamentos, é escapar ao mental e a essas armadilhas, é entrar na
liberdade, é entrar na liberação.

Hoje, a Luz os chama para esta liberação.
Vocês querem ali responder ou querem persistir no peso?

Não há, e haverá cada vez menos, meias-medidas.

O caminho do equilíbrio encontrar-se-á depois da ruptura de um equilíbrio que vocês tinham atingido, cada um à sua
maneira, na sua Vida.

O novo equilíbrio ocorre a uma oitava bem superior àquela que vocês conhecem porque este equilíbrio não é em
função de ações/reações, de consequências da encarnação, mas, bem mais, um equilíbrio em relação com um estado

bem específico.

Este estado específico foi desenvolvido pelos Arcanjos e corresponde ao que alguns de vocês começam a viver e a
experimentar: a diferença entre a personalidade e o Estado de Ser, a diferença entre a Ilusão e a Verdade, a

diferença entre o peso e a leveza, a diferença entre a Alegria e o peso.
Mas vocês devem escolher.

A Vibração vem a vocês para fazê-los ressoar, e ativar em vocês, a Verdade da Alegria. 

***

Aí está, pelas minhas palavras, mas também pela Vibração, o que eu queria lhes dizer como um preâmbulo do que se
anuncia para vocês, de maneira específica, neste espaço.

Obviamente, o conjunto da Humanidade se apronta para viver isso, alguns sem preparação alguma.
A irrupção da Luz em meio à sua densidade será um Fogo de artifício e um abrasamento.

Para outros, isso será ou desagradável ou inexistente, porque não vivenciado.
Vocês não têm que se prender ao outro.

A melhor maneira de fazer aderir não é convencer, mas manifestar a Verdade pela Vibração.
Estando no seu caminho, estando em ressonância com a Luz Vibral, vocês irão se tornar as testemunhas da Luz,

vocês irão de tornar os Divulgadores da Luz, os Ancoradores da Luz.
Isso não precisa de palavras, isso não precisa de explicação: há apenas que Ser e irradiar.

Compreendam bem que a época que vocês vivem é uma Graça infinita.

Bem amados, se vocês tiverem perguntas em relação a esse processo, eu gostaria de tentar trazer um
esclarecimento suplementar. 

***

Questão: o que significa sentir sobre o coração como queimar, ao cruzar com uma pessoa?

O coração que queima são as primícias da ativação do Coração.
Trata-se de um Fogo devorador.

O Fogo do Amor é a queimação do Coração, aquela trazida pelos Anjos Abrasadores, denominados Serafins,
Querubins, às vezes por MIGUEL, mas, também, simplesmente, por um outro ser humano. 

***

Questão: se a parada do mental for um preâmbulo à abertura do Coração ou à Vibração e se a Vibração puder
travar o mental, como os dois se articulam?

O ser humano deve aprender a limitar o mental a fim de que a irrupção da Luz na sua Essência aconteça.
Há casos, também, em que o outro sentido é possível, não há regra absoluta.

Hoje, tudo é experiência facilitando a irrupção da Luz, quer isso passe pelo protocolo que lhes dei (meditação
direcionada para o coração), quer isso passe por um encontro humano ou espiritual.

Há conjugação e ampliação dos fenômenos de Vibração, tornando possível a ativação do Fogo do Coração, de
diferentes modos.



Não há regra absoluta, tudo é possível.

O importante é compreender que a Vibração que percorre o Coração como um Fogo devorador é a ilustração perfeita
da ativação da Consciência Vibral. 

***

Questão: no acesso ao corpo de Estado de Ser, o mental terá ainda um papel de transmissão do
Supramental?

Se eu bem compreendi o que foi perguntado, a resposta é não.
O mental poderá apreender-se da experiência para tentar reproduzi-la, mas, entretanto, isso não será a experiência.

A experiência está ligada à Vibração e não às palavras.
Certamente, as palavras são portadoras de uma Vibração, mas não são a Vibração de que falo. 

***

Questão: podemos igualmente acessar a Vibração na comunicação, com o Coração, com um animal ou uma
planta?

Sim, de maneira indiscutível.

***

Questão: é normal se sentir «derrubado» pela energia?

Com o reajustamento entre a Vibração da personalidade e a Vibração do Estado de Ser, que está mais presente do
que antes, pelo quase desaparecimento do que foi denominado franja de interferência, ou franja astral, pela própria

influência das radiações cósmicas, a Vibração do Estado de Ser se aproximou da Vibração da personalidade.
Isso pode ser vivido por algumas Consciências como uma sensação de flutuar ou de se encontrar realmente entre

dois mundos, entre o despertar e o sono, por exemplo, ou entre o sono e o despertar.
A Vibração da Presença que desce para vocês ocasiona isso, sem apreensão.

Na maioria das vezes, em um estado de desprendimento do que é vivenciado.
Isso participa, de maneira inegável, da realização, em vocês, do Estado de Ser e da Presença.

A Vibração e a Radiação cósmicas que vocês percebem e sentem sobre a Terra podem se expressar por períodos,
por vezes importantes, de reajustamento, dando efetivamente uma impressão de fadiga ou de peso, associada,

obviamente, ao efeito da Vibração.

Mas o que percebe isso é a Consciência da personalidade.
A Consciência do Estado de Ser se revela no momento oportuno, a partir do momento, para alguns seres, quando a

Consciência da personalidade não pode mais combater a influência da Vibração da Luz.

Então, alguns seres vivem reajustamentos importantes, dando, em um mesmo dia, a impressão por vezes de estar
desconectado ou de estar em um outro lugar mal definido.

Ou, então, podem surgir, ao contrário, fases de exaltação intensa em relação com a penetração do Fogo do Amor.

Cada Consciência reage e vive diferentemente o processo, cada caminho é diferente e vocês estão, cada um, em
uma etapa diferente neste caminho.

O importante, mesmo nesse estado específico de peso, é sentir a leveza.
Há evidências, apesar da flutuação da Consciência.

Alcançando uma vez a Vibração da Alegria e da Luz autêntica, isso pode bastar para engrenar as transformações
salutares, as mudanças salutares.

O importante sendo este impulso inicial.
É preciso deixar, depois, a Inteligência da Luz agir e interagir em vocês.

É preciso deixá-la o tempo de se instalar, de assumir lugar e de se espalhar.

Ainda uma vez, cada um a seu ritmo, o importante sendo que, seja o que for vivido no nível do corpo e no nível da
Consciência, isso é, em última análise, se vocês olharem hoje, isso é, de todo modo, muito melhor que ontem.

Isso faz parte de ajustes na Luz e de reajustamentos entre a personalidade e o Estado de Ser.
A partir do momento em que vocês começam a se abandonar à Inteligência da Luz, as Sombras presentes na

personalidade se esvaziam, tanto da esfera psicológica como da esfera fisiológica.

A Vibração da Luz os engaja a irem para uma transformação essencial, para um alívio dos seus pesos e dos seus
fardos (cargas).

Obviamente, isso não acontece em um dia, mas procede por pequenos toques sucessivos até o dia em que ocorrer o



abrasamento da Vibração, o Fogo do Amor.
Naquele momento, sua Vida e sua Consciência terão definitivamente basculado.

Não haverá mais retorno possível. Nunca mais. 

***

Questão: por que o que sentimos, na Alegria ou no desconforto, é amplificado?

A Luz Vibral que vem para vocês é expansão.
Esta expansão é aumento da sensibilidade.

É como se o que estava pesado e escondido, se revelasse.
Então, sim, tudo é amplificado, em um sentido como em outro.

Tudo depende do sentido da reação.

É o que vocês mesmos observam nos jogos da Consciência da Humanidade inteira, nesse momento.
As coisas podem ir muito rápido, os pequenos toques se sucederam e sentimos bem que a Humanidade, na sua

totalidade, pode ir num sentido ou noutro, e bem depressa.
Mas os dois sentidos, por mais opostos que sejam, irão conduzir, inevitavelmente, à instauração de uma nova

Dimensão e à instauração de um novo estado de Consciência e de Vida.

Vocês têm, simplesmente, de acolher, ainda uma vez, de se banharem, o mais livremente possível, nesta onda de
Radiação.

Naquele momento, vocês irão descobrir, extremamente rápido, que a natureza essencial e fundamental da sua
dimensão de Semente de estrela, em meio mesmo a esta personalidade, é a expressão da Alegria e que não pode ser

de outro modo.

***

Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

***

Então, bem amados Mestres da Luz, eu lhes proponho um instante de comunicação Vibratória.
Isso irá me permitir lhes dar as minhas Bênçãos e lhes desejar o melhor.

Eu os abençoo.

Comunguemos.

... Efusão de energia ...

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

Mensagem do Amado e Venerável RAM no site francês:
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***
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Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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~ O CAMINHO DE RETORNO À UNIDADE ~

Eu sou RAM.
Recebam a minha Paz.

Recebam as minhas Bênçãos.
Irmãos e Irmãs, alguns de vocês já me conhecem.

Antes de prosseguir, eu tenho que explicar de novo uma das minhas funções em meio à Luz Vibral, quanto à
sua transformação.

Eu sou o Mestre do Ar.
Eu me sento à porta do Leste, em meio à Assembleia dos 24 Anciãos.

Alguns de vocês já sabem disso, eu estive encarnado entre vocês há pouco tempo.
Eu intervenho em relação direta com o Arcanjo ANAEL, enquanto relação do Ar com o Coração.

Eu lhes dei, há mais de um ano agora do seu tempo, um ensinamento Vibratório sobre o melhor modo de
despertar o seu Coração para a Dimensão Unitária, para a sua Vibração de Alegria.

Hoje, eu venho fornecer-lhes uma segunda etapa.
Esta etapa vai permitir-lhes conduzir a sua Consciência à passagem ao Coração Unitário, ao Coração da Alegria

e à Vibração, sobretudo, do Estado de Ser.
Muitos intervenientes, neste canal, falaram e demonstraram para vocês, Vibratoriamente, que o acesso ao

Estado de Ser ocorre pelo Coração e em nenhum outro lugar.
A etapa preliminar consiste em colocar a sua Consciência no nível do Coração: isso corresponde ao que eu

lhes dei há treze meses, chamado de 'Meditação direcionada para o Coração' (1).
Hoje, e desde algumas semanas, foi realizada uma etapa fundamental que é o ancoramento, em meio à sua

Coroa da cabeça, da Vibração das Chaves Metatrônicas.
A Coroa Radiante da cabeça deve, dentro de pouco tempo, realizar a fusão e a alquimia com a Coroa do

Coração.
Naquele momento, vocês terão total liberdade para ir à sua Eternidade e para ali permanecer, se tal for a sua

vontade.
A Vibração do Coração associada ao Ar é a primeira etapa.

Ela permite, no momento oportuno, para cada um de vocês, receber o Fogo do Amor.
O Fogo do Amor tem a sua porta de entrada na Coroa da cabeça e se materializa, em meio à sua Dimensão, no

Coração.
O Coração é assim então preparado, Vibratoriamente, para a Unidade e o Fogo do Amor.

Esse Fogo do Amor que, dentro de poucos dias, vai penetrar em meio à sua Dimensão, de maneira
permanente e não mais por impulsos, necessita em vocês de um ajustamento importante em meio à

Consciência do Coração que eu lhes revelei, mas também da colocação em Vibração das Chaves de Luz
Metatrônicas na cabeça de vocês.

A Vibração do Fogo do Amor, percebido em meio à Coroa Radiante da cabeça, deve descer e penetrar em
meio à Vibrância do seu Coração.

Vocês reingressam agora à etapa de que lhes falou ANAEL, chamada de Abandono à Luz.

*** 

Hoje, vocês vão viver, para aqueles que ainda não o vivenciaram e até a chegada efetiva da Vibração total do
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Arcanjo METATRON, a possibilidade de acender o Fogo, em meio à sua Unidade.
Acender o Fogo em meio à Unidade consiste em viver e em abrir o Estado de Ser na sua Dimensão.

O Arcanjo URIEL, o portador do novo Evangelho e da Consciência da Reversão, favorece isso.
Colocando-se em meio à Presença, depois de ter aberto a Vibração do Coração, na 'Meditação direcionada ao

Coração', esta Vibração da Presença vai permitir-lhes viver o Estado de Ser, penetrando sem dificuldade e
com plena consciência, a Vibração depois a Consciência deste estado multidimensional.

Esta etapa transcende, aí também, as diferentes etapas da Alegria e da sua manifestação.
O Fogo do Amor, vivenciado em meio à Unidade do Coração, permite o acesso ao Estado de Ser e também

ao que eu chamaria, se vocês desejarem, de Alegria da Presença.
Trata-se do que eu poderia qualificar (mas eu deixarei o Arcanjo MIGUEL explicar a vocês mais longamente) de

Núpcias Unitárias.
A vivência do Fogo do Amor e das Núpcias Unitárias irá desencadear, em meio à sua densidade e em meio ao
desenrolar da sua Vida, reajustes intensos quanto ao que vocês são e ao que vocês fazem nesta densidade.
Ser-lhes-á preciso então ir no sentido do movimento, no sentido do Coração e no sentido do Fogo do Amor.

Uma nova força acompanha esta Verdade, um impulso forte poderá nascer, centrar-se e se tornar realidade em
meio à sua Vida, a fim de permitir-lhes trabalhar, cada vez mais, com a sua Dimensão estelar e, então, no

sentido da sua Essência.
Esse trabalho ocorre na Vibração Unitária, na Vibração Unificada.

O aprendizado poderá, às vezes, lhes parecer rápido, ou mesmo instantâneo.
Isso irá significar que interiormente as coisas, os acontecimentos, tornar-se-ão cada vez mais evidentes e

simples. 
Independentemente da complexidade exterior, associada às suas manifestações exteriores da vida em meio a
esta densidade, às suas próprias funções nesta densidade, o despertar do Fogo do Amor e da sua Dimensão

estelar firma a entrada em um processo importante para a humanidade.
Vocês devem, abandonando-se, deixar-se levar e dirigir pela Inteligência da Luz.

Vocês irão se lembrar de que penetrando nesta esfera e nesta Vibração da Consciência, vocês terão prazer
em ali emergir, imergir, deixar-se penetrar pela Vibração do Fogo.

O Ar, estabelecido de maneira prévia pela Unidade em meio ao Coração, irá permitir a esse Fogo do Amor
irradiar a totalidade dos seus corpos físicos e sutis, permitindo assim a elevação Vibratória e permitindo

também, quando chegar a hora, a translação Dimensional.

*** 

Vocês entram, agora, na preparação final da sua transformação e da sua partida em meio à Unidade e à
Verdade.

Evidentemente, a preparação de cada um é diferente, mas vocês devem ir no sentido da correnteza, evitando
situações que bloqueiam ou freiam o acesso ao seu Estado de Ser.

Vocês ali serão ajudados, não pelo mental, mas pela Vibração, cada vez mais.
Frente aos seres, frente às situações, frente ao próprio desenrolar da sua Vida, a escolha irá se impor sozinha

porque haverá o que vai, o que os fará ir, no sentido do alívio e do desenvolvimento do Fogo do Amor
Vibratório e, por outro lado, haverá circunstâncias que irão acarretar uma densificação, uma carga, um

afastamento do Fogo do Amor.
Vocês terão assim, em vocês, o marcador da Verdade, por intermédio da Vibração.

Não se esqueçam, como eu lhes disse, de que o impulso da Luz não será mais singular, mas isso irá se tornar
permanente, dentro de muito poucos dias, em meio à sua densidade.

Vocês devem viver segundo uma linha de menor resistência, em vocês, e ao redor de vocês.
A vida inteira, a sua vida, tornar-se-á o sinal desta Unidade mesmo se, no exterior de vocês, isso pode parecer

o inverso.
Pelos fenômenos de resistência, vocês poderão observar a ausência da Unidade e a ausência da aceitação do

Fogo do Amor, por meio de um fogo da personalidade que é o oposto do Fogo do Amor.
Esse fogo da personalidade é aquele que queima e aquele que destrói fisicamente.

Neste espaço de resistência, vocês poderão observar, exteriormente a vocês, coisas por vezes muito densas
e muito pesadas.

Compreendam bem que elas não lhes pertencem.
A única coisa que irá pertencer a vocês é a Vibração do seu Ser, a Vibração que vocês irão viver em meio à

personalidade, levando à concordância e ao ajustamento da Vibração do Estado de Ser em meio à
personalidade.

Alguns de vocês irão descobrir que podem viajar neste corpo de Estado de Ser, outros, ainda não, mas
entretanto, todos vocês, nesta Dimensão, que estão engajados nesse caminho de retorno à Unidade, terão

então a oportunidade de se beneficiar deste afluxo permanente da Luz Vibral.
Ao se acolher e ao se abandonar à Vibração da Luz, ao Fogo do Amor, em meio ao seu corpo da Unidade, em
meio ao Coração, vocês irão expandir consideravelmente os seus campos de Irradiação e os seus campos de

Alegria.



A noção de Presença irá assumir para vocês um novo sentido, um sentido principal, em meio a esta Dimensão
da Presença ao Si, da Presença ao Ser, havendo apenas a Vibração da Luz, não havendo mais desejos
levados ao exterior, mas simplesmente um estado de Ser que se densifica em vocês e que fornece uma

leveza.
Esta densificação da Vibração da Luz em meio às suas estruturas contribui para a transmutação final,

permitindo, quando chegar a hora, a sua translação dimensional que irá levá-los ali onde vocês devem ir, por
ressonância e atração, para conectar a sua Semente de Estrela.

*** 

Vocês são levados a encontrar a Paz e a gerar a Paz.
Vocês são levados a se estabelecer em meio à Luz, em meio à Verdade.

Isso está agora a caminho para vocês.
 O Fogo do Amor poderá também ilustrar-se no nível, não do homem, mas no próprio nível dos acontecimentos

ou do cosmos ou da Terra, por manifestações elementares exacerbadas.
A Terra também vive a sua liberação.

Assim como nós, do nosso espaço, liberamos o seu Céu, esta liberação continua e penetra agora na esfera da
Terra e das Consciências que ali estão.

O seu objetivo, ou se vocês preferirem, o seu dever, ou se vocês preferirem, a sua função, é acolher, em meio
ao seu Coração, esta Vibração do Fogo do Amor, deixá-la trabalhar, pois ela sabe pertinentemente o que é

bom para o seu Estado de Ser.
Tanto em meio às mudanças, às transmutações ou aos ajustamentos necessários que deverão ocorrer, a

Vibração do Amor detém a Verdade, para vocês e em vocês.
Vocês não têm que se interessar pelo que resiste: o que resiste pertence à personalidade, ao mental.

De nada serve combater isso.
É muito mais interessante e favorável acolher esta Vibração, deixar, em vocês, o Fogo do Amor purificar o que
deve sê-lo, sem esforço pela vontade, sem técnica, simplesmente dizendo “sim” à Luz, à Vibração e ao Fogo

do Amor.
Não há outra coisa a realizar, previamente, senão estarem alinhados e centrados em meio ao seu peito.

O Fogo do Amor que irá penetrar, como uma Vibração intensa e rápida, pelo topo da sua cabeça, dirigir-se-á
espontaneamente para o Coração.

Se vocês mesmos tiverem preparado o seu Templo Interior pela Vibração do Coração, vocês irão descobrir,
em meio a esta Vibração, ainda uma vez, a Alegria da Presença.

Vocês irão constatar com facilidade que imergir-se em meio a esta Presença é o seu objetivo e o seu destino.
Pouco a pouco, o desenvolvimento desta Vibração, em vocês e ao redor de vocês, irá mudar de maneira

radical as próprias condições da vida de vocês nesta densidade.
Não haverá mais que querer, não haverá mais que decidir porque os fenômenos de sincronia e de fluidez irão

se estabelecer cada vez mais facilmente na vida de vocês.
A Alegria da Presença é isso.

O Fogo do Amor é isso.
As coisas, as pessoas, os acontecimentos, as circunstâncias, arranjam-se, espontaneamente.

Isso poderá ter, até mesmo, um lado mágico, mas isso não é nada, será a sua natureza e será natural.
A dimensão que se abre a vocês, no Fogo do Amor, irá lhes permitir experimentar níveis de Alegria e de

Presença que nenhum de vocês pôde experimentar, que alguns Seres experimentaram no final da sua vida ou
durante um processo místico específico que foi chamado de elevação ao Céu, como foi o caso,

historicamente, para Enoque, para Elias, para CRISTO, para os Imortais.
Vocês penetram agora, sem dificuldade, nas esferas do Sagrado, no seu sentido mais puro.

Vocês não têm que combater.
Vocês terão apenas que aquiescer a esta Vibração da Luz, a este Fogo do Amor.

As condições do aparecimento desta Luz Vibral em meio à sua densidade ser-lhes-ão desenvolvidas, de
maneira mais precisa, pelo próprio Arcanjo MIGUEL.

Quanto a mim, eu tinha que lhes dar a receita, e esta receita é muito simples, ela é o acolhimento e
o abandono.

Ela consiste em deixar trabalhar a Coroa Radiante da cabeça a fim de descê-la em meio à Coroa Unitária do
Coração.

As primícias da alquimia entre essas duas Coroas serão as primícias da ativação das Sete últimas Chaves
Metatrônicas em vocês.

Ao se imergir em meio a esta Vibração, vocês ali irão tirar a força, a Luz, para desempenhar a sua vida exterior.
No momento em que esta vida exterior não puder mais nutri-los de forma alguma, vocês irão encontrar, no

interior, este alimento.
Isso é desejado.

Essa Reversão do exterior para o interior é uma Reversão essencial.



Compreender, apreender e viver que o que os alimenta, o que os sustenta e o que os põe na Alegria, não
poderá mais estar no exterior, mas realmente poderá vir do Ser interior, do seu Estado de Ser e do Fogo do

Amor.
Irmãos e Irmãs, se vocês tiverem, em relação a isso e somente em relação a isso, interrogações às quais eu

posso dar uma resposta, então, eu lhes peço, façam essas perguntas. 

***

Pergunta: quando não sentimos os pontos do coração, tais como você deu, como saber se estamos
realmente na Vibração do Coração?

Vocês não podem estar ali se vocês não sentirem isso.
A Vibração é uma realidade percebida, ela não é imaginação.

Entretanto, esta Vibração do Coração irá se ativar muito facilmente a partir do momento em que o impulso da
Luz Vibral se tornar permanente sobre a Terra.

Estar no Coração não é uma invenção da imaginação, não é um pensamento, mas é uma realidade Vibral,
percebida e sentida em meio ao Coração e não na cabeça.

O que é percebido na cabeça, e não no mental, é a Vibração correspondente à ativação do Espírito Santo,
manifestando-se por pressões ao nível dos chakras superiores, e será transformada pela Vibração do Fogo do

Amor, por uma Vibração muito mais rápida e significativa, manifestada no nível da cabeça.
Existe uma ressonância e uma colocação em sintonia entre a Vibração da cabeça e a Vibração do Coração.

Dessa maneira, não sentir, hoje, a Vibração do Coração, significa não estar no Coração ou ali estar
simplesmente na ideia ou no mental, o que é profundamente diferente.

Mas vocês não têm nem que desesperar, nem que ficar preocupados: os Seres tendo ancorado a Luz em meio
a esta Dimensão são hoje em grande número.

No momento do impulso da Luz, que irá se tornar permanente a partir de 17 de novembro, vocês irão constatar
que terão muito mais facilidade de estabelecer, espontaneamente, pela meditação do Coração, a Vibração do

Coração.
A Vibração do Coração, ainda uma vez, não é uma ideia ou um conceito, é uma Vibração real, percebida em

meio ao corpo de carne, no nível do Coração.

***

Pergunta: por que, praticando a meditação direcionada para o coração, a consciência às vezes "se
desprende"?

Irmãos, isso pode corresponder simplesmente a um Coração atravancado: o Templo Interior não está
suficientemente pacificado e purificado.

Entretanto, as etapas preparatórias são importantes.
As diferentes etapas das Núpcias Celestes, e a terceira etapa das Sete Etapas (Núpcias Unitárias), irão permitir

um novo contingente, como disse o Arcanjo MIGUEL, para uma nova onda, a fim de viver isso.
Preparem-se, pacifiquem-se, alinhem-se, e vocês irão vivê-lo.

***

Pergunta: quando sentimos a Alegria interior, sem sentir os diferentes pontos de Vibração, ainda
estamos na Vibração do coração?

Não é questão de sentir os pontos de Vibração que eu lhes dei.
É questão de colocar a Consciência nisso e de sentir o Coração.

O Coração é um Fogo, o Coração é Vibração, não os seis pontos e o conjunto do peito.
A Alegria pode se manifestar por intervalos.

Isso firma as primícias da ignição à sua dimensão Unitária.
Gradualmente e à medida que a Alegria se tornar cada vez mais presente e potente, ela será concomitante à

Vibração do Coração.
A maior dificuldade da humanidade a caminho da Unidade, hoje, é que a Consciência ainda não está

estabilizada em meio ao Coração.
Na maioria das vezes, os Seres no processo percebem a Vibração no nível da cabeça: a Vibração do Espírito

Santo, a Vibração d’A FONTE, a Vibração das Chaves Metatrônicas.



Elas trabalham em vocês, elas dão percepções, específicas, vibratórias, no nível da Coroa da cabeça.
Mas o mais importante, agora, é vibrar em meio ao Coração.

A chave está no Coração e não na Vibração da cabeça, mesmo isso passando pela cabeça, por enquanto, por
razões fisiológicas e energéticas.

***

Pergunta: tudo isso visa nos fazer reconectar com a Consciência da primeira humanidade sobre a
Terra?

Absolutamente não.
O objetivo é fazê-los reencontrar a sua Dimensão de Semente de Estrela.

Todos vocês vieram, em momentos diversos, em meio a esta Humanidade, aprisionados ou voluntariamente.
Hoje, o que vocês têm que encontrar é anterior a isso.
A sua Semente de Estrela é anterior a esta Dimensão.

A sua Semente de Estrela, o que foi chamado de Ascensão, não é, propriamente falando, uma evolução, mas é
o retorno à Fonte, à sua Fonte.

Não é então questão de dados históricos, não é questão do nível de recordação ou levando de novo a alguma
coisa, mas, sim, da descoberta total do que vocês são, de uma maneira ou de outra, antes de terem participado

deste plano.
Vocês irão descobrir o sentido do que vocês são e o porquê vocês participaram, de uma maneira ou de outra,

deste plano.
Trata-se de uma reconexão com a Eternidade e não com a história.

***

Pergunta: a nossa Fonte é o que alguns chamam de mônada?

Isso ainda são apenas palavras.
Qual a representação que vocês têm da palavra mônada?

Nós voluntariamente inventamos novas palavras a fim de que vocês não possam ali levar referências anteriores
ou históricas.

As palavras Reliance, Radiance, Êtreté, afastam-nos de qualquer referência e de qualquer associação a
concepções ou definições.

***

Pergunta: em relação à Vibração do coração, há uma maneira específica de se preparar para esta
próxima etapa ou para as próximas?

Elas são sempre as mesmas, não há novas regras: alinhamento, beber muita água, comer menos do que o
habitual, evitar o que for contrário, o que for resistência, ir no sentido da simplicidade, da Unidade, do

acolhimento, predisposição ao abandono e ao acolhimento e deixar agir.

***

Pergunta: isso significa ou isso supõe que, de fato, é preciso desaprender tudo?

Desaprender, essa palavra ainda requer uma vontade.
Estar no Ser requer, já no nível do instante e mesmo da personalidade, Ser.

Colocar a personalidade em repouso poderia ser chamado, eventualmente, de meditação, de Vibração, o
termo mais correto.

***

Pergunta: quando, durante a nossa vida encarnada de 3ª Dimensão, somos submetidos a



constrangimentos ou a contrariedades, como ter acesso, apesar de tudo, ao Fogo do Amor?

É preciso bem compreender que as contrariedades ou os constrangimentos que se manifestam em meio à sua
Dimensão, como vocês dizem, são apenas os resultados da sua ausência de Unidade anterior.

Querer ali responder é feito para fazê-los recair em meio à dualidade e à matéria e para manter, de maneira
infinita, o fogo da dualidade e do atrito que vocês chamam de constrangimento e contrariedade.

Empenhem-se para estar no Fogo do Amor e vocês irão se aperceber de que os constrangimentos e as
contrariedades não existem mais.

Não se trata de negá-los, não se trata de não vê-los, mas se trata, isso também, de transmutá-los.
Deste modo, um acontecimento chamado de contrariedade manifesta-se a vocês como o princípio de atração

e de ressonância que é de vocês, não é aquele da Unidade.
Ao penetrar sem dificuldade, etapa por etapa, em meio à sua Unidade, vocês irão se aperceber de que o

princípio de ressonância e de atração irá trazer e levar a vocês os eventos, as coisas, as pessoas, que não
estão mais segundo esse princípio da dualidade, mas, muito mais, em relação com a Unidade que se

manifesta em vocês.
Enquanto se expressarem, de maneira ruidosa, no seu ambiente, as manifestações do tipo dual ou de atrito

(que isso seja através de pessoas, através de acontecimentos, através de objetos, até mesmo) isso significa
unicamente a distância que lhes resta a percorrer para estar na Unidade.

Mas esta distância é apenas um ponto de vista, não é uma evolução ou um trabalho.
É uma atitude interior.

Dessa maneira, então, as contrariedades que chegam a vocês são apenas a expressão da sua própria
dualidade.

***

Pergunta: a primeira etapa foi em 17 de outubro. Mas, você falou da terceira etapa como sendo a de
17 de novembro.

Perfeitamente, vocês saltaram uma etapa porque o tempo começou, ele se acelerou, do nosso ponto de vista.
Há então, realmente, a partir de 17 de novembro, a integração da segunda e da terceira etapa, e, portanto, ao

mesmo tempo (ndt: ver as Sete Etapas (Núpcias Unitárias) nas intervenções do Arcanjo MIGUEL (2)).

***

Pergunta: se nós fizermos duas etapas ao mesmo tempo, o período das Sete Etapas permanece o
mesmo?

Sim, o que irá significar que, durante os dois meses (as duas supostas etapas de 17 de novembro e de 17 de
dezembro) vocês passaram por duas etapas ao mesmo tempo.

***

Pergunta: a sequência permanecerá idêntica, depois disso?

Perfeitamente.
Simplesmente, vocês permanecem dois meses na mesma etapa.

***

Pergunta: é preciso se afastar do que é contrário para permanecer na Vibração do coração?

Quem diz se afastar, diz reação e, então, movimento e, então, ação em meio a esta densidade.
Vocês devem privilegiar a Vibração a fim de que a própria Vibração solucione o problema.

Existe, nesse nível, aí também, um aprendizado da ação da Vibração em meio aos seus constrangimentos e às
suas contrariedades.

Substituir o fogo do atrito e da personalidade pelo Fogo do Amor não é uma vontade pessoal, mas uma
aquiescência.

É preciso então, para alguns de vocês, serem pacientes no estabelecimento desta Verdade da Unidade.



Para alguns, isso ocorre instantaneamente.
Para outros, isso é um aprendizado.

Vocês têm um certo tempo, meses, etapas, para realizar isso.
Entretanto, vocês devem compreender ou, de preferência, apreender-se da nuance.

Se vocês aquiescerem à Vibração do Fogo do Amor, vocês irão constatar que o fogo da personalidade, ligado
ao que vocês chamam de constrangimentos, irá se afastar espontaneamente fazendo atuar o princípio de

atração e de ressonância.
Substituir a ação / reação pela ação da Graça é uma Verdade, isso não é uma ilusão ou um desvio dos

problemas existentes.
Isso corresponde realmente a uma transcendência dos problemas existentes em meio à vida de vocês.

***

Pergunta: como substituir a ação / reação pela ação da Graça?

Pela Vibração da Unidade do Coração.
Isso não é um ato consciente mental, é um ato da Consciência em meio ao Coração, mudando de ponto de

vista, abandonando também os modos duais de funcionamento.
Isso é realizado abandonando-se si mesmo à Graça da Luz e da Verdade.

Abandonar-se ao Fogo do Amor faz desaparecer o fogo da personalidade, as resistências, as tensões, as
oposições e as doenças.

***

Pergunta: o que justificou essas duas etapas serem passadas ao mesmo tempo?

Isso corresponde ao seu nível de resposta, enquanto individualidade Humana em meio a esta densidade, da
sua capacidade para Vibrar.

Uma série de bloqueios, inerentes às suas estruturas fisiológicas, ocorreu, como vocês sabem.
Hoje, efetivamente, vocês podem subir esta escada mais depressa.

Eu diria até mesmo que nós preferíamos que vocês tomassem o elevador.

***

Pergunta: por qual razão vocês iriam preferir isso?

O confronto do Fogo do Amor e do fogo da personalidade, não mais em meio aos sistemas individuais, mas
em meio mesmo às forças presentes no nível da Terra, ativa uma série de processos de desconstrução

podendo, por vezes, alterar algumas estruturas individuais.
Entretanto, assim como nós não somos mestres do tempo, vocês não são mestres deste tempo que é uma

ilusão.
Ele evolui em função do princípio de ação / reação, como vocês sabem.

Ele ainda não é Unitário, mesmo estando em via de unificação.

***

Pergunta: isso significa que o tempo dado para subir esses degraus permanece “imutável” em
relação ao nosso próprio tempo?

Exatamente.
Existe uma série de referências.

Essas referências são por vezes limites, relacionados com o relógio do Céu.
Eles são imutáveis.

Entretanto, em meio a este limite, o tempo é elástico.
Esses limites não podem alterar o espaço e o tempo, então, as coordenadas.

No entanto, entre dois limites, tudo é possível.



***

Pergunta: é devido a esses limites serem referências astronômicas?

Foi exatamente o que eu disse.

***

Pergunta: os dados astronômicos foram alterados pelo desdobramento do espaço / tempo?

Eles novamente se adaptam a isso.

***

Pergunta: isso significa que haveria uma forma de referência absoluta do tempo?

Sim.
Eu iria denominá-lo “o tempo fora do tempo”.

Isso não pode ser explicado através das palavras.
Por isso, é preciso apreender e viver o Estado de Ser, para compreender a Essência e os sentidos disso.

***

Irmãos e Irmãs, se vocês desejarem, será tempo agora, como é do meu costume (e de maneira um pouco
particular, pois o Arcanjo URIEL vai se juntar a mim), de viver esta partilha que nós tivemos através da Vibração

e da Luz.
Eu lhes dou, quanto a mim, mais uma vez, a minha Paz e a minha Bênção.

Nós iremos acolher, agora, no silêncio, na Vibração e na Luz, o Fogo do Amor.
  

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

NDT: "Portanto, é desejável, especialmente, reler (como sempre) as Núpcias Celestes. Porque elas são
portadoras da mesma Vibração de 3 anos, 4 anos atrás, é a mesma coisa." OMRAAM (Aïvanhov)

(12.05.2012)
“Se você quiser se beneficiar do aspecto Vibratório, o mais simples e mais direto, eu apenas posso

convidá-lo a ler, em voz alta, as Núpcias Celestes do Arcanjo MIGUEL porque, mesmo elas tendo ocorrido
em um tempo específico (de abril a julho de 2009), a atividade Vibratória sempre está aí. Portanto, se você

ler as Núpcias Celestes, em voz alta, se você escutá-las (porque elas eram, também, capazes de se
escutar, eu creio, pelos seus meios tecnológicos modernos - ÁUDIOS), você vai se beneficiar da Vibração.

Tudo o que nós lhes dissemos e as Vibrações que levamos até vocês (que isso seja pelas doze Etapas das
Núpcias Celestes, pelas 7 Etapas (Núpcias Unitárias), pelos encontros de MARIA e pelos encontros de

MIGUEL) são meios, se vocês quiserem, de fazê-los tomar consciência do que vocês São, não no que é
denominado efêmero (que é a vida quando estamos sobre a Terra), mas na Eternidade.” OMRAAM

(Aïvanhov) (24.11.2012)

'Núpcias Celestes':
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de...

***

1 - 'Meditação Direcionada para o Coração' [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-so...

*
2 - 'As Sete Etapas':

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://api.ning.com/files/bdG71GPfFwGGRsVD9jptSS276F4Cjrr55eXDRSdxH-FqfvIY54hODQR9ZoxJi0ixZ4QfyMDUdFXx5p-7ItQr3h1h59vwAMDi/090709111edfde.gif


http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articleef56.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-4_novembre_2009-articleef56.pdf
04 de novembro de 2009

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html
http://autresdimensions.info/articleef56.html
http://autresdimensions.info/pdf/RAM-4_novembre_2009-articleef56.pdf


~ NA PRESENÇA DO CORAÇÃO ~

 Eu sou RAM.
Recebam a minha Paz, recebam as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, acompanhado da Vibração do conjunto da nossa reunião de Melquizedeque.
Eu venho, acompanhado do conjunto da Radiância Arcangélica.

Bem amados Irmãos humanos, hoje e agora, é um dia capital no espaço da Presença do Coração, pela
preparação que a Humanidade vivenciou desde um quarto de século.

Vocês entram nos preparativos finais do acesso ao seu Coração, do acesso à Unidade e ao Estado de Ser.
Para alguns seres humanos, a preparação foi longa, para outros, ela foi mais fácil, mas não importa, no final,

porque o conjunto da Humanidade chegou a este ponto preciso onde as portas da interioridade de abrem a fim
de revelá-los à sua verdadeira Dimensão, além do Humano e, no entanto, Humano.

A sua multidimensionalidade se revela a vocês pela porta do Coração.
Eu os instruí e ensinei sobre o modo de chegar de maneira simples ao Coração (ndr: ver a ‘Meditação

direcionada para o Coração’ em “protocolos”).
Hoje, a abertura do seu Templo Interior chega ao fim, esse Templo Interior que se prepara para acolher o

Mestre da Luz.
Agora, vocês captam as primícias pela percepção da Consciência da Radiância Arcangélica, pela percepção

da minha Presença e da Presença dos Melquizedeques.
As suas lâmpadas se acendem, as chaves de Luz vibram em vocês.

O que vocês vivem é a Verdade e a Eternidade.             
A sua Consciência se abre aos territórios, para a maioria de vocês, desconhecidos, e que, no entanto, são os

seus, de toda eternidade.
Vocês se despertam a espaços infinitos.

Em meio a este espaço infinito, não há qualquer necessidade, qualquer hábito, há apenas a Alegria e o Ser.
 Acostumando-se a se imergir em meio a esta Vibração, a Luz irá preencher a sua Consciência porque é o que

vocês são.
Aceitar e aceder a esta dimensão de vocês mesmos, irá proporcionar Alegria, Felicidade.

As Núpcias que se anunciam, o seu encontro consigo mesmo e com o Mestre da Luz, firmam o seu retorno em
meio aos mundos Unificados.

Os véus caem, as retenções, as crenças, elas, também, se afastando de vocês.
Alguns podem ficar confusos.

Compreendam bem que esta etapa é também, em alguma parte, uma perda que vocês não têm que
menosprezar, que vocês têm também que respeitar.

A Consciência que vocês tiveram em meio a esta densidade era respeitável, independentemente das suas
limitações e das suas deficiências.

***

Hoje, vocês preparam o seu retorno à imensidão, hoje, a vibração do Coração manifesta e constrói as primícias
do seu encontro consigo mesmo e com o Mestre da Luz.

Vocês vão viver na Verdade e não somente em palavras, e vocês irão compreender, então, e viver que isso
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não eram palavras em vão quando nós os chamávamos de “Sementes de estrelas”, de “Filhos da Luz”, de
“Filhos da Lei do Um”.

Isso será, cada vez mais, a sua Verdade.
Em meio a esse espaço ilimitado onde vibra a Luz autêntica, a Alegria está por toda parte.

Vocês mesmos se tornam esta Vibração e esta Consciência.
O resto morre e se afasta.

Bem amados, hoje, eu não farei grandes apresentações porque, agora, vocês estão preparados, aqui e em
meio mesmo à Humanidade, para viver a Unidade e a Alegria tendo superado (ou estando em via de

superação) a dualidade.
Superando as vicissitudes das leis cruéis da ilusão deste mundo, não focalizando mais a sua Consciência nos

conflitos, no desenrolar exterior do que está à porta de vocês, recolhendo-se no seu ser interior vocês se
revelam em meio à nova Dimensão que é Amor e Eternidade.

***

O Amor é a resposta absoluta.
O Amor, em meio à Luz Vibral, é o que vocês são.

É isso que hoje (na preparação para a etapa principal que irá lhes propor o Conclave e o Arcanjo MIGUEL),
todos vocês, à sua maneira e ao seu modo, mesmo sem poder sempre exprimi-lo claramente, estão prestes a

viver: ao mesmo tempo, esta privação e esta exultação.
A antiga vida, a antiga Consciência vai se afastar de vocês.

Vocês irão, se vocês o desejarem, penetrar sem dificuldade em meio ao Coração e à Unidade, em meio à
Verdade.

Vocês não terão palavras nem termos adequados para explicar a Vibração e a Luz que os percorrem porque
vocês irão se tornar a Vibração e a Luz.

Hoje, acompanhados do conjunto da Vibração dos Melquizedeques e do conjunto da Radiância Arcangélica (o
conjunto, supervisionado pela Divina MARIA) e pela conexão com A FONTE, nós iremos, pelo silêncio e pela

Vibração, penetrar o espaço sagrado.
Isso é agora.
Eu os amo.

... Efusão de energia ...

Em meio à Luz do Fogo do Amor, bem amados Filhos da Luz, avancem no seu caminho, humildes e plenos.
As nossas Radiâncias, as nossas Irradiações e as nossas Presenças acompanham vocês.

Vocês são os Filhos da Lei do Um, os Filhos da Unidade.
Vocês mesmos se criam em meio à Luz.

Nós os deixamos, agora, viver isso junto e em particular, face a face, Coração a Coração.
Nós lhes dizemos até breve, até logo mais, aqui e agora, em vocês.

Eu os abençoo.
Nós os abençoamos.

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

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=487

07 de novembro de 2009

***

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

************
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~ A PAZ DO CORAÇÃO ~

ÁUDIOS:
http://www.dailymotion.com/video/xbvkoj_ram-canalisation-du-02012010-part12_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xbvkq3_ram-canalisation-du-02012010-part22_webcam

Eu sou RAM.

Recebam a minha paz. Recebam as minhas bênçãos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

separado e dividido.

A hora para isso é muito em breve.

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

de Paz do Coração.

Isso será cada vez mais fácil.

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

Eles os reconectam à sua realidade essencial.

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

RAM - 2 de janeiro de 2010

http://4.bp.blogspot.com/-_RPaZS8VaE0/UWiVC3wmSfI/AAAAAAAAAM0/jF69rhCJnsM/s1600/000+RAM+-+02.01.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.dailymotion.com/video/xbvkq3_ram-canalisation-du-02012010-part22_webcam
http://www.blogger.com/goog_108015614


***

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

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

realizada pelo Arcanjo Miguel.

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

conflito, em Si e no exterior de Si.

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

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

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

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

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

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

Neste espaço Interior, os momentos de Graça serão legiões.

Os momentos de Paz também.

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

Nenhuma inquietude, nenhuma preocupação deve vir perturbá-los.

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

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

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

Esse momento vai se revelar a vocês.

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

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

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



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

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

Façam a experiência o mais rápido possível.

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

à sua Unidade.

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

instantânea e imediata.

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

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

***

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

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

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

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

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

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

Seu corpo será regenerado, revitalizado.

Suas células vibrarão à Unidade e em uníssono.

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

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

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

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

Supramental nesta densidade.

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

reunificação’.

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

Nada mais, nada menos.

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

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

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

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

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

Lembrem-se de que tudo está interconectado pela Luz.

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

da Verdade.

Vocês nisso estão abençoados.

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

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



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

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

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

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

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

Assim, eu lhes dou a palavra.

***

Não temos questões. Nós agradecemos.

***

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

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

Estamos na Unidade com vocês.

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

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

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

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

Eu lhes digo, quanto a mim, até breve.

Eu os abençoo.

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

Eu os abençoo agora. Até breve.

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

TEXTO COMPLEMENTAR:

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

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

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

Vocês perceberão os efeitos em breve.

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

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

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

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

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

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

Vocês não terão alternativa senão compreender e viver isso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vibração da Paz e da Alegria.

Tudo decorre daí, sem exceção.

ARCANJO ANAEL (03.01.2010)

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

(*) - 'Meditação Direcionada para o Coração' [Protocolo] - RAM:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=516

02 de Janeiro de 2010

***
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Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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~ A NOVA RESPIRAÇÃO ~

Eu sou RAM.

Recebam a minha Alegria.

Recebam a minha Paz.

Recebam as minhas Bênçãos.

Como de hábito, quando da minha vinda na sua densidade, eu irei me expressar através das palavras,
através do silêncio e através da Vibração.

A minha intervenção desenrolar-se-á em dois tempos: o primeiro, que está ligado diretamente aos
processos Vibratórios da Consciência em curso, atualmente, na humanidade, onde eu vou desenvolver

uma série de mecanismos que lhes permitem expressar e viver o Fogo do Coração no conjunto das suas
estruturas etéreas, permitindo a esse Fogo do Coração tornar-se Fogo do Éter e encarnar-se, a fim de

despertar e acender em vocês a terceira Lareira: o Sacro.

Como Mestre do Ar na Assembleia dos Melquizedeques, eu trabalho em tudo o que atinge, de perto ou de
longe, o Éter da Consciência humana, assim como do planeta sobre o qual vocês estão.

Em seguida, eu vou tentar responder, aí também, por palavras, pelo silêncio e pela Vibração, às perguntas
que poderei ter suscitado em vocês, com relação ao que eu vou lhes dar e, também, com relação, de uma

maneira mais geral, ao Ar e ao Fogo.

A respiração, aquela que todos vocês conhecem, que todos nós conhecemos, aquela que permite
simplesmente viver, efetua-se, nas suas estruturas, por órgãos especializados, mas também, e

certamente, no nível celular como no nível químico.

Hoje, quando vocês chegam ao Fogo do Éter, a respiração do homem se modifica.

Esta respiração modifica-se a fim de ali incluir um novo potencial que é fazer respirar o Coração.

Certamente, vocês irão responder, o Coração bate e transporta o sangue.
O Coração Vibra, quando falamos do Coração espiritual.

E eu acrescentaria que o Coração respira.

Como é que o Coração respira?

É até mesmo a etapa prévia e indispensável que permite ao Fogo do Coração limitar-se, para permitir ao
Fogo do Sacro despertar.

A respiração é bem conhecida em várias técnicas existentes na superfície deste planeta, desde algumas
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formas de Yoga, passando por práticas orientais ou ainda, como técnicas mais modernas chamadas de
sofrologia ou outras, existentes de maneira ainda mais recente.

Os Anciões entenderam que a respiração estava ligada à Consciência.

Algumas técnicas modernas permitem, criando uma hiperventilação, viver, aliás, modificações do estado
de Consciência.

Hoje, as modificações de estado de Consciência não são destinadas a fazê-los reviver um nascimento ou
um traumatismo mas, bem mais, para permitir, como disse, o Despertar do Fogo do Sacro, em um

primeiro momento.

E, em um segundo momento, a reunificação do que foi chamado de Tripla Lareira: Coroa Radiante da
cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado.

O bem amado Sri Aurobindo lhes deu um processo de respiração de boca aberta.

Esse processo da boca aberta era bem conhecido junto a vários povos primitivos e também no Egito, onde
o ritual de abertura da boca permitia a passagem da Alma.

Todo o mundo conhece também, certamente, a primeira respiração e a última respiração.

Hoje, eu venho facilitar-lhes a nova Respiração.

Aquela que permite fazer respirar, literalmente, o chakra do Coração.

Frequentemente, as técnicas existentes vão fazê-los ancorar a respiração no abdômen ou, pelo contrário,
hiperventilar na parte superior ou ainda praticar respirações alternadas pelas narinas, técnicas

perfeitamente conhecidas no Pranayama.

Hoje, eu venho realmente lhes falar de um novo Sopro, de uma nova respiração.

Pelo silêncio e pela Vibração, agora, eu os deixo impregnarem-se dessas poucas palavras antes de entrar
no que é a nova Respiração.

... Efusão de energia ...

Caros irmãos e caras irmãs na humanidade, continuemos.

Vocês não ficaram sem observar que nos seus períodos de alinhamento, a sua respiração se faz mais
leve, mais superficial e que, para alguns de vocês, ela dá até mesmo a sensação de parar.

Além desta etapa, existe uma etapa em que vocês vão dirigir a respiração pela sua própria Consciência,
abrindo a boca, assim como disse Sri Aurobindo, e levando a sua Consciência ao Coração, ao mesmo

tempo em que no ritmo respiratório transcorrendo pela sua boca.

Vocês vão, pela sua própria Consciência, fazer a alquimia desta respiração de boca aberta, com a
Consciência passando no chakra do Coração e muito rápido, e vocês podem realizá-lo agora, vocês irão

constatar que o batimento do Coração dá lugar à respiração do Coração.

Realizemos isso no silêncio e pela Vibração, antes de prosseguirmos.

Simplesmente estar consciente da respiração e da pulsação do Coração e do chakra do Coração.

... Efusão de energia ...

Este exercício, que vocês podem realizar à sua maneira, sem entretanto, até mesmo, estar em meditação,
permitir-lhes-á muito rápido aceder à respiração do Coração, que irá permitir, por um período de tempo
variável e depois por um período de tempo variável para cada um de vocês, passar o Fogo do Éter ao

conjunto do corpo e no Sacro, realizando o processo denominado pelo Bem Amado Sri Aurobindo « switch
da Consciência ».

Este processo é direto e rápido, até mesmo instantâneo, que permite à Consciência dual ir para a
Consciência Unitária.



Realizemos isso no silêncio e na Vibração.

... Efusão de energia ...

Realizando isso, além mesmo do switch da Consciência e talvez da ativação do Fogo do Éter em meio até
mesmo ao seu corpo, na totalidade, alguns de vocês percebem as ressonâncias no nível do Sacro.

Quaisquer que sejam as percepções durante esta prática, permaneçam centrados na respiração do
Coração, com a boca aberta ainda, no silêncio e na Vibração.

Mais uma vez, recomecemos juntos.

... Efusão de energia ...

Continuemos.

Aqueles de vocês mais sensíveis irão perceber, além do Fogo do Éter e do Fogo do Sacro, um ponto de
Vibração importante, atrás da cabeça, na sua parte inferior.

Esse ponto, alguns de vocês talvez leram ou sentiram, foi chamado de ponto Ômega, chamado também
nas tradições populares, quaisquer que sejam, de «o olho do guerreiro», aquele que permite ver atrás de

si e, portanto, de retornar a Consciência do exterior para o interior, da frente para trás.

Esse processo respiratório participa da reversão.

Aquela que irá lhes permitir passar da respiração desse mundo, para a respiração no Ilimitado.

Pela Vibração, no silêncio, respiremos.

... Efusão de energia ...

Caros irmãos e irmãs nesta humanidade, passemos agora à segunda parte da minha Presença entre
vocês.

Se houver questões relacionadas a esse processo, eu os escuto.

***

Questão: é normal que, agora, a respiração se acelere e que se sinta muito calor?

Boas vindas ao Fogo do Éter.

***

Questão: durante esse processo de respiração, pode haver um movimento da cabeça e algumas
zonas do cérebro que sejam ativadas?

Caros irmãos e caras irmãs, isso é completamente lógico.

O processo, permanecendo muito simples de se trabalhar, irá desencadear inevitavelmente percepções
novas no corpo, que é o seu Templo Interior.

As Vibrações novas ativar-se-ão e acender-se-ão.

O ritmo poderá acelerar-se também, assim como o ritmo cardíaco.

As Vibrações ativar-se-ão também no nível do Sacro e percorrendo o corpo.



A Consciência, pela mobilização da Respiração deste modo, pode literalmente guiar o Fogo do Éter em
vocês, como se, e isso é real, vocês tocassem uma harpa, e esta harpa é o seu próprio corpo.

E os dedos que fazem vibrar as cordas são o olhar da sua Consciência.

O processo participa do seu papel Criador, da sua realidade.

Isso é muito lógico.

***

Questão: é preciso centrar a atenção sobre o Coração órgão, o Coração chakra ou os dois?

Trata-se sobretudo da mesma região de espaço do seu corpo.

O importante sendo a atenção da Consciência sobre esta região do corpo, quer esta região seja
assimilada pela sua Consciência no seu aspecto físico, na sua contraparte etérea, no chakra ou no

Coração espiritual.

O que é importante, é a colocação da Consciência neste espaço sagrado do Coração, englobando todos
os Corações e o chakra presentes naquele nível.

***

Questão: é preciso inspirar e expirar pela boca?

Nada há que decidir, simplesmente abrir a boca.

O ar poderá passar indiferentemente pela boca ou pelo nariz, para inspirar como para expirar.

***

Questão: quando, durante esta respiração, tem-se a impressão de adormecer, isso pode
corresponder ao switch da Consciência?

Inteiramente.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Caros irmãos e irmãs nesta humanidade encarnada, eu lhes transmito a minha Paz e as minhas Bênçãos.

************
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

~ CONSCIÊNCIA FRAGMENTADA e CONSCIÊNCIA UNITÁRIA ~~ CONSCIÊNCIA FRAGMENTADA e CONSCIÊNCIA UNITÁRIA ~

Meu nome é RAM.

É com grande Alegria que eu volto para continuar uma série de informações entre vocês, assim como certo número de Vibrações.

Eu intervim pela primeira vez, há dois anos, nesse Canal.

A particularidade do que tenho a dizer está diretamente ligada à Consciência.

Eu me exprimo entre vocês em palavras e em Vibração.

Vamos, se vocês quiserem, abordar a passagem da Consciência fragmentada à Consciência Unificada.

Definamos, primeiramente, esses poucos conceitos.

A Consciência fragmentada é também a consciência comum, linear e dividida do ser humano, seja quem for.

Ela é, obviamente, independente das concepções, das emoções, da própria inteligência que anima um ser humano.

A consciência fragmentada é limitada ao que cai, de um lado, sob os sentidos, de outro lado sob as concepções e as percepções
inerentes ao próprio indivíduo, em sua esfera própria de existência.

A consciência limitada conhece apenas uma gama de frequência extremamente limitada do que é a Vida.

O Ego, a personalidade, evoluem nesta consciência limitada, fragmentada.

Esta consciência fragmentada não tem qualquer consciência, eu diria, da Consciência Ilimitada ou Unitária.

Pode-se assimilar também a consciência fragmentada, dissociada (aquela que o venerável Omraam chama de ‘lagarta’) a uma
consciência, por Essência, dual, funcionando de acordo com as leis extremamente precisas e minuciosas chamadas

de Atração e Repulsão.
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***

Esta consciência é uma consciência também denominada distanciativa e separativa, no sentido em que ela vai fragmentar a ela
mesma, em referência ao existente, em referência aos campos de experiências já aproximados ou vividos.

Ela está inscrita em um ‘contexto temporal’ que é aquele da história pessoal (ou eventualmente da história coletiva), mas não pode dele
se liberar.

Ela se constrói, antes de tudo, por um conjunto de crenças sobrepostas umas às outras,
denominadas educação, afetividade, emoção, relação e mesmo espiritualidade.

Esta consciência funciona por discriminação.

Esta discriminação, resultante da ‘lei de Atração e de Repulsão’, vai funcionar, antes de tudo, de acordo com os julgamentos de valores
próprios ao ego e à dualidade.

Esses julgamentos de valores levam à noção 'de bem e de mal’, inerentes à esfera mental do indivíduo, incluindo, com isso, além da
educação e das crenças, a moral, a estirpe, as regras e as leis elaboradas pela sociedade, mas também das leis sugeridas pela

própria consciência, em um nível chamado de inconsciente.

A consciência dual é aquela que permite manobrar o veículo físico e a sua vida, nesse mundo.

Esta consciência não pode sequer existir nos mundos chamados de multidimensionais, onde evolui a Consciência Ilimitada, Unitária e
total.

A consciência limitada evolui, portanto, através de crenças, mas também de sentidos e de características chamadas de ‘energéticas’
extremamente precisas, limitadas, elas também, no que são denominados corpos energéticos ou corpos sutis.

A consciência fragmentada está, de algum modo, encapsulada em um mundo fechado, mundo fechado que é aquele da consciência
fragmentada da sua individualidade, onde pode apenas penetrar o que é autorizado no plano da crença, no plano mental.

Mas, mesmo no nível da energia, esta consciência encapsulada pode apenas se deixar penetrar por uma gama específica de ondas e
de Vibrações eletromagnéticas, limitadas pelas noções de velocidade, de deslocamento.

A consciência fragmentada, enfim, está localizada geograficamente em um espaço além do tempo, que é aquele do seu próprio
organismo físico.

Em meio a esta consciência fragmentada, muitas experiências são possíveis, mas elas se desenrolam em meio mesmo a este
encapsulamento, jamais permitindo, com isso, resultar em outra coisa além do que ela é.

A consciência fragmentada é uma Vibração que eu poderia qualificar de ‘pesada’, porque ela é sempre idêntica a ela mesma, por
vezes movimentada e percebida através do que são denominadas emoções, chamando, aí também, percepções vibratórias
procedentes diretamente desta consciência fragmentada e pertencendo, irremediavelmente, à dualidade da manifestação.

***

O ser humano evolui então de maneira localizada, temporal e espacialmente, em um veículo denominado ‘corpo’, em meio a
pensamentos e conceitos, a sonhos também, pertencentes, novamente, a esta encapsulação, onde nem tudo pode ser manifestado

com relação a um referencial ordenado e coordenado, seja energético, fisiológico, conceitual ou perceptivo.

O próprio ‘princípio’ deste encapsulamento é chamado de insatisfação.

Não pode existir, na consciência fragmentada, o estado ‘estável’ de satisfação, ilustrando, mesmo na consciência comum, o
aparecimento e a sucessão de desejos diversos e variados, de diversas ordens, mantendo, por si mesmos, o encapsulamento da

consciência.

O conjunto dos desejos, sejam fisiológicos, afetivos ou de conhecimento, participa, por sua vez, da definição deste encapsulamento e
fornecendo um quadro de referência considerado como ‘imutável’, desde a vida adulta até a morte.

É neste encapsulamento ou confinamento que evolui a consciência limitada, que é aquela da grande maioria da humanidade, não
vislumbrando, aliás, que lhe seja possível aceder a outra coisa que possa sair do quadro de referência perceptivo, conceitual, sensorial,

afetivo e mental existente.



***

Neste confinamento ou encapsulamento, alguns ‘dogmas’ tiveram êxito em criar as ilusões de elevação e de vibração que permitem
aceder a percepções novas, mas não saindo desse mundo e do contexto de referência ou então ultrapassando-o muito pouco, o

bastante para dar a ilusão de uma abertura, para dar a ilusão de uma ampliação da consciência, que não é uma, uma vez que
permanece no mesmo confinamento imediato existente anteriormente.

A manifestação da consciência é, portanto, por Essência, nesta Dimensão, de tipo ‘dual’.

Ela é fragmentada e dita fragmentada porque cortada das outras manifestações existentes em outros lugares, em outros espaços-
tempo, não mais lineares ou fechados, mas abertos.

A própria característica do corpo que aloja a consciência se define por certa rigidez da forma, sem possibilidade outra que aquela do
envelhecimento e da morte, excluindo-se, é claro, a fase inicial de crescimento.

Assim, a Consciência comum habita um corpo e um único.

Ela habita um universo e um único, um contexto de referência definido, como eu disse, pelas crenças, pelas educações, pelas
afeições, vindo construir um mundo totalmente separado dos outros mundos.

De fato, é muito difícil, ou impossível, para o ser humano, funcionando com esse tipo de consciência, tornar-se a outra ou tomar o lugar
de outra consciência e de outro corpo, exceto em caso extremo e extremamente raro.

A consciência está, portanto, fechada, literalmente encapsulada, em um funcionamento fisiológico.

Os únicos espaços de liberdade que podem se encontrar estão no que são denominados as concepções, as percepções, o cérebro,
os sonhos, mas fixos em um espaço fechado que é o seu.

Pode-se dizer assim que a consciência fragmentada funciona em ‘autarquia’, em ‘reclusão’, onde o conhecimento vai passar,
necessariamente, por vias desviadas, necessitando construções e andaimes específicos encontrando-se tanto na educação como
na experiência de vida, aprendendo literalmente a servi-se do seu ambiente, a compreendê-lo, mas jamais a superá-lo de qualquer

maneira.

Isso realizou condições de confinamentos estritos.

Somente alguns seres que empurraram a concepção ou a percepção mental até uma abstração total foram capazes, sob uma forma de
‘intuição fulgurante’, de calcular, de moldar outros estados.

Eles consideram esses estados como pertencentes a outros lugares e a outras Dimensões, mas eles não imaginam, por um segundo,
que a consciência encapsulada possa penetrar, diferentemente das concepções, pelo pensamento e pelo mental, essas outras

Dimensões.

***

Vejamos agora, se vocês quiserem, a Consciência dita Unitária, Unificada.

É uma Consciência que vai funcionar de modo aberto, onde a noção de confinamento, de encapsulamento, desaparece de maneira
brutal ou progressiva, de acordo com o que for chamado de ‘resistências Interiores’presentes ou ausentes.

A Consciência Unificada tem a particularidade de funcionar além dos contextos de referência admitidos e experimentados
habitualmente.

A primeira coisa a desaparecer, na Consciência dita Unificada, é a sensação e a vivência de qualquer separação do resto.

Lembrem-se de que a comum é encapsulada e, portanto, fechada.

A Consciência Unitária quebra os grilhões do confinamento.

A Consciência Unitária não está mais limitada pelos dogmas, pelas crenças, pelas afeições, pelos sentidos, pelas percepções ou
concepções, ela é, portanto, livre para fazer um aprendizado novo e revolucionário.

A Consciência Unitária está também ligada a modificações do que eu chamaria de humor, mas isso está bem além do humor,
traduzindo-se pelo aparecimento de um estado Interior, mesmo nesse corpo, onde o elemento denominado Alegria ou Samadhi vai

aparecer.

A característica da consciência fragmentada sendo manifestar o prazer, por vezes a Alegria, em ressonância com uma Atração /



Repulsão, enquanto que na Consciência dita Unitária e vivida como tal, a Alegria é procedente dela mesma, ou seja, da Consciência, e
não de uma ação / reação exterior.

É, portanto, um ‘estado próprio’ da Consciência dita Unitária.

A característica essencial da Consciência Unitária é não mais ser dependente de um confinamento ou de uma localização espacial
e temporal limitada a um corpo.

As barreiras inerentes ao confinamento saltam umas após as outras, propiciando, assim, modificações capitais do funcionamento,
tanto das percepções como das concepções, como das afeições ou ainda da ‘resolução das crenças’ que, até o presente, eram os

quadros de referência que se tornam caducos e obsoletos.

***

A Consciência Unitária é marcada, também, pelo aparecimento de Vibrações, bem além do que é chamado de circulação da energia
habitual nas estruturas etéreas ou outras.

A Consciência Unitária é uma Vibração muito mais rápida, se é que podemos falar assim, feita de manifestações de tipo ‘Fogo’,
aparecendo em lugares precisos do corpo em um primeiro tempo, generalizando-se no conjunto do corpo e conduzindo, em um

momento específico, para outra reversão que permite superar, até mesmo, os limites desse corpo fisiológico, para dele se extrair e
ainda sair dos mundos da dualidade, quaisquer que sejam, visíveis e invisíveis.

A Consciência Unitária não é uma concepção, ela não é, tampouco, um conhecimento no sentido intelectual.

Ela é, antes de tudo, uma vivência que vai bem além da percepção comum, conferindo então, ao ser que a experimenta e que a vive,
um ‘acesso multidimensional’, permitindo-lhe não mais funcionar de acordo com os quadros de referência específicos do cérebro
humano limitado, mas, efetivamente, aí também, em uma multidimensionalidade ou em um aspecto, se preferirem, de multitarefa,

permitindo realizar, ao mesmo tempo, contatos multidimensionais exprimindo-se na realidade comum.

Isso, obviamente, estritamente nada tem a ver com o que pode acontecer na consciência comum, que iria contatar o aspecto invisível
desta consciência ordinária, chamado, por vocês, de ‘mundo astral’.

A Consciência Unitária é Vibração, mas ela é também silêncio, silêncio de tudo o que fazia os constituintes da consciência comum:
silêncio do mental, silêncio das crenças, silêncio das palavras, silêncio das afeições e silêncio, obviamente, dos desejos.

***

A passagem de uma consciência à outra, além, é claro, do primeiro despertar, permite tomar consciência e perceber o que a maior
parte dos ensinamentos orientais vulgarizou sob a palavra de Maya ou Ilusão.

Tornar-se Ilimitado, tornar-se Consciência Unitária, dá acesso à Verdade da Ilusão do mundo, que não é vivida como conceito, mas
como Verdade estabelecida, permitindo dissolver literalmente tudo o que é procedente da dualidade, das experiências anteriores, das

crenças, dos afetos, das percepções e das concepções.

A Consciência Unitária, de fato, não pode mais se definir por um quadro nosológico [explicativo] fechado ou fragmentado.

A manutenção da Ilusão é, contudo, possível, como o experimentaram vários seres despertos que mantiveram um corpo na Ilusão, a fim
de testemunhar ou de irradiar, no silêncio, a sua nova qualidade de Ser, chamada de ‘estado multidimensional’.

O indicador do estado multidimensional está, portanto, além das Vibrações e das percepções inerentes a este estado, marcado por
uma modificação profunda, durável e definitiva de tudo o que era comportamento anterior.

As relações existentes anteriormente entre si e os outros, entre si e um comportamento, mudam completamente.

Não é um esforço nem da vontade, nem resultante de uma análise, mas, efetivamente, decorrente da própria modificação da
Consciência no nível Vibratório.

***

Até agora, o acesso da consciência fragmentada à Consciência Unificada podia ser definido como ‘excessivamente raro’, porque
necessitava um trabalho intenso em todos os elementos que, justamente, definem e definiam a consciência fragmentada, através dos



desejos, dos afetos, das crenças, das percepções e das concepções.

A diferença essencial que existe hoje, com relação aos tempos mais antigos remontando a uma geração atrás, é que esta Consciência
dita Unificada vem ao seu reencontro.

Ilustrando isso de maneira mais acessível, eu diria que, antes, era necessário chegar do ego ao Coração, através de certa forma de
‘depuração’ ou ‘ascetismo’.

Hoje, é questão de deixar descer, já que a Luz chegou até vocês.

A problemática maior é a seguinte: um número incalculável, muito forte em porcentagem, de seres humanos, não tem qualquer
ideia, pensamento ou vontade deste estado multidimensional, resultante do encapsulamento progressivo e do confinamento vivido

a título individual, como a título coletivo, nas crenças coletivas que lhes foram impostas.

Assim, as próprias características da consciência encapsulada serão de ‘resistir’ a toda intrusão e ela irá considerar a chegada da
‘nova Consciência’ ou da Luz Vibral como uma intrusão, como um risco de dissolução, porque é exatamente disso que se trata.

E, no entanto, é exatamente o que está chegando ao conjunto da humanidade,quer ela queira ou não.

As resistências são tanto mais fortes como a consciência fragmentada que se fecha ela mesma nas crenças rígidas,
nas afeições rígidas e nas feridas por vezes muito rígidas.

A passagem da consciência fragmentada à Consciência Unitária se expressa, nas primeiras fases, como um ‘rompimento’ que será
tanto mais perceptível e violento quanto mais o tempo avançar.

***

Há, portanto, realmente, uma ruptura de equilíbrio total que permite a passagem da consciência fragmentada à Consciência Unitária.

Alguns seres humanos realizaram esse trabalho durante anos.

Eles viveram então esse mecanismo de ‘basculamento’ de maneira progressiva, que segue, contudo, cada vez mais rapidamente,
quanto mais os anos transcorrem.

Muito em breve as coisas serão profundamente diferentes, porque os seres que não tiveram a capacidade para viver a Consciência
Unitária não poderão,literalmente, encaixar a aceleração e o crescimento da Vibração da Luz nas suas estruturas.

Isso irá resultar, para eles, em um processo da própria ‘ocultação’ da consciência fragmentada, refletindo-se por uma espécie
de letargia, de sono, tornando-se cada vez mais perceptível nos tempos que vocês vão viver.

Aqueles de vocês que tiveram a oportunidade, de uma maneira ou de outra, de viver a experiência da Consciência Unificada, mesmo
sem ali estarem estabelecidos inteiramente, poderão então ter a capacidade para aperfeiçoar a sua instalação na Consciência
Unitária se, é claro, o desejo de ‘liberdade’ for maior do que o desejo de ‘manutenção da personalidade ilusória’, o que não será

sempre o caso, observem isso.

***

Os Arcanjos e, em particular, o Arcanjo Anael, insistiu longamente nesta noção capital de abandono à Luz.

O abandono é uma doação de si à Luz.

É uma espécie de capitulação, é o momento em que o encapsulamento explode, literalmente, liberando a Consciência Unitária.

É nesse sentido que, frequentemente, o venerável Omraam Mikaël Aïvanhov falou-lhes da consciência da ‘lagarta’, da Consciência da
‘borboleta’ e, por vezes, da sobreposição possível das duas no mesmo espaço-tempo.

Assim, o fato de que a lagarta se torna borboleta não necessita sempre que a lagarta morra para se tornar borboleta.

Frequentemente, os dois estados podem coexistir, um ao lado do outro.

Alguns seres, pelo próprio fato da sua programação, eu especifico não a kármica, que nada tem a ver, mas da sua própria
programação mental de medo e de confinamento, da adesão às ‘crenças obsoletas’, irá impedi-los, literalmente, de ir para essa

borboleta, mesmo reconhecendo-a, porque não há unicamente um problema de reconexão ou de reconhecimento, mas, bem mais,
porque não há uma capacidade Vibratória real, presente ou não, para se instalar na nova Consciência.



Tudo isso se desenrola atualmente, para todo ser humano, quer ele tenha consciência disso ou não, quer ele viva a quintessência
Vibratória ou o estado de Samadhi ou não.

Isso pode se refletir, mais simplesmente, por impulsos ‘novos’ no nível da alma, referentes às mudanças a efetuar, com maior ou menor
facilidade, com maior ou menor resistência.

Isso corresponde, também, para alguns humanos, a uma percepção Interior demudança.

Isso é impulsionado, diretamente, pelos tempos galácticos atuais conduzidos sobre a Terra e pelo efeito, literalmente, de 'contágio',
possibilitado pelo acesso à Consciência Unitária de um número relativamente importante de consciências humanas encapsuladas.

***

A abertura da Consciência, portanto, tem um efeito direto sobre a Vida, qualquer que seja a sua forma de expressão nesse mundo.

A Consciência Unitária vai conferir, progressivamente e à medida da sua instalação, uma ‘leveza’ incomum.

As pressões, ligadas ao exercício da atividade mental vão, pouco a pouco, desaparecer, por vezes mesmo muito violentamente.

Os apegos, os condicionamentos, as percepções vão, elas também, desaparecer, levando a própria Consciência a experimentar algo
que não se inscreve mais tão logicamente em um ambiente empresarial formal.

A aceitação da Ilusão desta Dimensão apenas irá ocorrer, quanto a ela, aceita e integrada, a partir do momento em que o Si for
alcançado, superado e transcendido, permitindo o acesso, nem que seja apenas transitório, ao Estado de Ser, mantendo a

permanência do Si na vibração do Coração, mas também na instalação da Consciência Unitária, vindo literalmente dissolver a
consciência fragmentada.

Um homem novo, uma mulher nova nasce então, induzindo transformações essenciais nos próprios mecanismos da vida nesta
Ilusão reconhecida como tal.

É para essa mudança de paradigma e de Consciência, acontecendo atualmente em um plano coletivo, que vocês serão convidados ou
confrontados.

Obviamente, alguns seres e algumas consciências encapsuladas irão recusar sair deste encapsulamento, com resultados muito
diferentes conforme as crenças, conforme os condicionamentos e conforme as afeições, podendo ir até mesmo chamar a revelação

da Luz de um fenômeno de ‘essência negra e terrível’, o que, obviamente, não o é absolutamente.

Mas isso é o próprio filtro da consciência encapsulada que considera que tudo o que cria intrusão no Interior da sua consciência vem
colocar em perigo a sua vida e a sua evolução, o que, obviamente, é uma crença e um condicionamento totalmente errôneo.

***

A humanidade vai, portanto, viver, e de maneira cada vez mais rápida e brutal, o que o bem amado Sri Aurobindo chamou de “choque
da humanidade”, com a secreção de medos, com condutas e comportamentos oriundos desta modificação.

Isso será inerente e presente ao conjunto da vida coletiva do planeta e também a título individual, em função das suas resistências
ou da capacidade individual para já estar abandonado, parcial ou totalmente, à Luz.

Essa é uma fase importante da Revelação, do que é a Luz e do que é a Consciência não confinada.

É importante tornar-se lúcido, mesmo intelectualmente, na sua consciência ainda fragmentada, sobre o que acontece, atualmente,
sobre a Terra como em vocês.

Alguns seres, eles são os mais numerosos, ainda não veem nada se mover, não veem qualquer mudança, ao passo que a mudança já
está quase terminada, ilustrando com isso as palavras dadas por CRISTO: «Aqueles que quiserem salvar a sua personalidade, irão

perder a vida. Aqueles que aceitarem a Ilusão da sua vida, irão encontrar a Vida. Será feito a cada um estritamente segundo a
Vibração e a Fé».

A fé, não em um modelo que confina, mas, bem mais, no Ilimitado da Vida, aquiescendo, assim, à própria dissolução do ego.

A ‘projeção’ do pertencimento a esse corpo ou a esta personalidade ou à sua própria identidade é um freio importante para o acesso
total à Consciência Unificada.



Como disse também, parece-me, CRISTO: «é preciso estar pronto para tudo perder a fim de tudo encontrar».

***

A consciência fragmentada e a Consciência Unitária são totalmente opostas em relação à sua configuração e ao seu mecanismo de
funcionamento.

A consciência fragmentada toma e absorve, a Consciência Unitária dá e restitui, ela é doação.

A consciência fragmentada encapsulada só concebe o Amor em sua própria esfera de encapsulamento e, portanto, por essência,
dual.

A Consciência Unitária concebe o Amor como liberdade total de espaço e de tempo, onde não pode haver uma ‘identificação’,
mesmo sendo mantida na Ilusão desse corpo e da personalidade.

São esses mecanismos que estão em curso atualmente e que vão doravante se reforçar, sem qualquer jogo de palavras, a cada dia, a
cada minuto, a cada sopro.

Compreendam, efetivamente, também, que o trabalho sobre a personalidade, em meio mesmo à consciência encapsulada, não
permite sair do encapsulamento.

Nenhuma vontade, qualquer que seja, pode extraí-los do encapsulamento da consciência.

Justamente, apenas a cessação da vontade e o abandono total é que permitem realizar o acesso à Consciência Unitária.

Isso é exatamente o inverso do que foi preconizado por alguns ensinamentos ditos ‘espirituais’, que tinham, de fato, apenas como única
finalidade mantê-los no encapsulamento, enchendo-lhes a cabeça para o acesso a uma luz unicamente presente no encapsulamento,
não permitindo de modo algum o acesso à multidimensionalidade que é, eu os lembro, a finalidade da transformação da consciência

da humanidade e desse sistema solar na sua totalidade.

***

É evidente, também, que aquele que sai do seu encapsulamento não pode convencer quem quer que seja, porque a Consciência
Unitária não pode convencer, mesmo ela tendo sido descrita, e particularmente bem descrita, em todas as técnicas oriundas do que foi
chamado de Unidade ou de monismo, em oposição ao dualismo, seja pelos místicos ocidentais ou pelos modelos mais elaborados,
presentes no hinduísmo, ou também por alguns místicos que viveram esse tipo de coisas, fora de qualquer condicionamento, mesmo

aberto.

A Consciência Unitária não pode se apoiar em qualquer marcador existente na consciência fragmentada.

Enquanto houver apoio em um marcador existente na consciência fragmentada, não pode haver manifestação completa da
Consciência Unitária.

É, portanto, um trabalho que não é um, mas, bem mais, um relaxamento, um abandono, uma doação de Si, uma parada da atividade
ilusória efêmera, vivida, no entanto, nesse corpo ilusório, porque é aqui que deve acontecer esta mutação e não em outro lugar.

***

Ainda uma vez, nenhuma vontade, mesmo a mais pura, pode permitir romper o encapsulamento da consciência.

O impulso da Vibração, o impulso da Merkabah interdimensional e da Ascensão torna-se cada vez mais presente, manifestando-se
então pela abertura, pelo final do confinamento do que é chamado de Ajna chakra, restituindo-lhes a natureza da sua Coroa, realizando

assim o apelo da Luz, chamado por São João: «aqueles que serão marcados na fronte», que serão então denominados «os
chamados».

Mas, aí também, não há possibilidade de desencapsulamento.

Há a chegada da Luz em meio ao encapsulamento, portanto, em meio à consciência fragmentada.



O próprio da consciência fragmentada, assim como eu o disse, é tomar,monopolizar e incorporar.
Ela vai, portanto, procurar 'se apropriar da Luz’, ao invés de deixá-la livremente fluir, permitindo assim superar a dualidade para

juntar-se à Unidade.

A Consciência Unitária não toma esta abertura para uma finalidade, ela aceita não fechar esta abertura e permite então realizar a
ativação do que foi chamado de chakra do Coração, de Coroa Radiante do Coração e de ‘nova Tri-Unidade’.

É apenas a partir daquele momento, e unicamente naquele momento, que poderá se realizar o Despertar total.

Alguns seres, atualmente, ainda podem estar limitados pela própria Luz, e não mais pelo encapsulamento, na primeira Vibração
chamada de ‘Coroa Radiante da cabeça’, isso unicamente a fim de mantê-los ainda na Consciência comum.

Isso dito, os próximos dias vão ver manifestar-se, para aqueles de vocês que não tiveram ainda a capacidade ou a liberdade para
aceder a esta Consciência Unitária, a fim de fazê-lo e, portanto, a fim de viver as primícias deste abandono à Luz, desta crucificação,

deste abandono do ego, da dissolução.

Seria bem ilusório crer que isso é uma morte no sentido físico, mas é, efetivamente, uma liberação da consciência desse corpo, que
fará aceitar, quando chegar a hora, a passagem e, portanto, a passagem direta na Consciência Ilimitada que vocês chamam

de Ascensão.

***

Aí estão alguns conceitos suplementares que eu queria entregar-lhes sobre a Consciência fragmentada e a Consciência Unitária.

É claro, os ensinamentos foram entregues.

Eu penso, em particular, naquele de Um Amigo, sobre o corpo de conhecimento do ‘Yoga da Unidade’, da ‘Luz’ e da ‘Verdade’.

Ele é importante.

Mas jamais esse trabalho irá lhes permitir realizar a etapa final, como nós sempre o dissemos, uns e outros, que é o abandono à Luz,
o último passo.

É o momento em que a consciência fragmentada aceita perder o seu encapsulamento.

Lembrem-se de que isso jamais será uma ‘vontade’, mas, efetivamente, um abandono.

Não é de modo algum o mesmo sentido da energia, nem da Consciência.

A vontade é uma tensão para.

O abandono é uma ausência de tensão, ocorrendo no outro sentido, aliás.

Irmãos e Irmãs, se ainda nos restar tempo, então, eu responderei às questões referentes especificamente a este aspecto que eu
desenvolvi.

***

Não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, como de hábito, além da Vibração das palavras, além do silêncio, vamos agora experimentar, juntos, pela Vibração, pela Luz e
pelo silêncio, durante alguns minutos, a nossa ressonância do alinhamento em meio à Consciência Unitária.

Este será o meu modo de saudá-los, de render Graças pela sua escuta e pelo seu trabalho.

Agora.

... Efusão de energia ...



Que a Paz seja a sua Morada e que a Alegria seja a sua Expressão.

Até uma próxima vez.
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~ O NOVO SOPRO ~

Eu sou Ram. 
Eu venho falar a vocês, através de palavras, pela Vibração e pelo Silêncio.

Que a Paz e o Amor estejam conosco.
Eu venho conversar com vocês sobre o novo Sopro.

Vejamos primeiramente o que é o Sopro.
Habitualmente, o Sopro, ligado ao ar, é algo que é considerado como avivador.

O Sopro é, portanto, o que anima, o que põe em movimento.
O Sopro, comumente, é a respiração.

O ‘novo Sopro’ é, portanto, um Sopro que vai se diferenciar do sopro antigo.
Ele será, ele também, avivador e movimento, mas ele não estará mais ligado, exclusivamente, ao ar, porém

mesclará, nele, a Luz.
A Luz tornar-se-á, portanto, o Sopro.

A manifestação dele será o Fogo, denominado Fogo do Espírito.
O Sopro do Ar e o Sopro do Espírito não se manifestam da mesma maneira.

O sopro habitual do ser humano, em encarnação, é a respiração.
Esta respiração, estabelecendo-se nos pulmões, põe em movimento, quando de algumas formas de

respiração, o diafragma, o ventre e os orifícios denominados ‘respiratórios’.

***

Muitas almas, tendo experimentado o despertar, constataram e viveram a passagem desta respiração pulmonar
e ventral, manifestando-se diferentemente no Coração e, para alguns, esta respiração se refere ao conjunto do

corpo.
É claro, a anatomia e a fisiologia mostram que a respiração está presente em todas as partes do corpo e em
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cada célula, pois existe uma respiração celular que era, até o presente, não consciente além do limiar da
percepção.

E depois, esta respiração celular tornou-se consciente e percebida, seja no Coração, seja na escala do corpo,
pois o Sopro, esta respiração, este ar, se misturou, além do ar, com partículas de Luz denominadas

Adamantinas ou partículas Supramentais.
O ar tornou-se, portanto, de alguma forma, mais Vibrante e mais consciente e, assim, percebido em lugares

onde não era percebido, até o presente.

***

Este Sopro se modificando, é também um som percebido.
A Terra, como o ser humano, respira.

Esta respiração, que se amplifica, passa também a outra etapa, que não é ainda o Sopro novo, mas um Sopro
‘amplificado’, traduzindo-se, como para o Homem, por uma Vibração mais intensa deste Sopro percebido por

um som.
O som é Sopro e, enquanto animação ele está ligado também ao Verbo.

O Verbo é um Sopro, mas este Sopro não é o mesmo que o da respiração.
O Verbo é um Sopro magnificado e transcendido, constituído de outra coisa que de ar.

 O Verbo é constituído de Fogo, como alguns puderam constatar.
Esta respiração, difundindo-se na escala do corpo, pouco a pouco, em um sentimento  e uma percepção de

respiração está em via de se tornar o Sopro novo, Sopro do Espírito, respiração do Fogo, traduzindo a
integração da Luz e das partículas Adamantinas na própria célula, percebida sob forma de formigamentos,
de calor e deFogo, transbordando amplamente ao redor do contexto dos chakras, dos ‘novos corpos’, para

estabelecer-se no corpo inteiro.

***

Esta animação pelo novo Sopro, Sopro do Espírito, permite então uma nova arquitetura.
Nova arquitetura desdobrando-se na Luz e pela Luz.

Existe, portanto, uma ‘alquimia’ do antigo Sopro em direção ao novo Sopro pela junção de um novo elemento.
Este novo elemento, Fogo do Espírito, este novo Sopro, é destinado a construir uma nova forma, uma

nova Vibração, acompanhando-se ao mesmo tempo, ou lhe sucedendo, pelo desaparecimento do antigo
Sopro e da antiga estrutura.

O novo Sopro, percebido e Vibrado, é o reflexo fiel do Fogo do Espírito e, portanto, da nova estrutura de Luz
se sintetizando.

Este Sopro novo vem também, na própria Consciência, modificar a Consciência, transformá-la e abri-la às
outras Consciências, a outro estado, a outra Vibração.

O que acontece, quando da passagem do Sopro antigo ao Sopro novo, traduz-se, na Consciência, por um
Fogo e um Amor vindo abrasar e dissolver o antigo, quer este antigo leve o nome de mental, de corpo ou

mesmo de identidade.

***

A Abertura da boca ao Verbo traduziu, para vocês, a transformação do Sopro onde o Fogo se substitui, após
ser aí aglomerado, ao Ar.

Assim, respirando normalmente o Sopro antigo, estabelece-se uma respiração nova pela boca, absorvendo e
se difundindo por uma estrutura nova: o Tubo de Cristal, Canal do Éter, Lemniscata Sagrada.

Esta animação pelo Espírito e pelo Sopro do Espírito vem, portanto, transmutar o que deve sê-lo, fazendo
desaparecer o antigo e deixando aparecer o novo.

O Fogo do Espírito queima o que não é ele mesmo, permitindo ao corpo de Estado de Ser ou corpo imortal
apropriar-se novamente de si mesmo.

Esta apropriação confere a liberdade do Fogo, a liberdade do Espírito, a autonomia do Fogo de Espírito.
O Fogo do Espírito não precisa mais de ar para queimar.

Ele não precisa senão do que é ele mesmo, quer dizer, Luz.
Assim, o ser humano, Irmãos e Irmãs no futuro, passam por esta etapa onde o Fogo do Espírito se torna o

Sopro animando, além da pessoa limitada, a identidade reencontrada de vocês, identidade não limitada,
identidade de Fogo.

***



As partículas que constituem a nova animação de vocês, Agni Deva, partículas Adamantinas, partículas
Ultravioletas, partículas do Espírito Santo, são os tijolos e os constituintes da identidade, além da identidade.
O testemunho deste futuro é uma Vibração extremamente rápida, Fogo do Espírito, respiração pelo Espírito,

traduzindo a irrupção e a constituição do Supramental.
Nova identidade, traduzindo a morte e uma desidentificação ao efêmero e do efêmero.

 O Sopro do Ar anima uma forma efêmera.
O Sopro do Espírito anima uma forma eterna, não limitada, não identificada, não fragmentada.

Uma identidade Unitária aonde o nome é apenas acessório, simples reflexo e testemunha da Vibração porque
a identidade veiculada pelo Sopro do Espírito é a mesma que todos os Sopros, que todos os Espíritos e que

tudo o que é animado pelo mesmo Espírito.
O que ocorre, para aqueles dentre os Irmãos e as Irmãs indo em direção do novo Sopro, é vivenciado e

percebido no Interior e no exterior mesmo da identidade limitada.
O Ilimitado se constrói, portanto, no suporte do limitado, quer este limitado seja um corpo de carne ou um

corpo astral, para aquele que deixou o aspecto visível desta densidade.
Um processo, chamado de Liberação, viu, desde muito pouco tempo, o desaparecimento dos entraves ao

Fogo do Espírito, necessários até este tempo.

***

Certo número de condições prévias era necessário (e são ainda, para aqueles que não a vivem) para viver o
Fogo do Espírito: Humildade, Simplicidade, Amor e os quatro Pilares [nota do trad.: Atenção, Intenção, Ética

e Integridade].
Mediante o que, a instalação nestas condições traduz-se pela ‘alquimia’ deste Sopro antigo com o Sopro novo.
Esta passagem ao Sopro do Espírito ocorre de maneira concomitante à passagem da Terra e deste universo,

deste sistema solar, do Sopro do Ar ao Sopro do Fogo.
 Quando da passagem do Sopro do Ar ao Sopro do Fogo, a Consciência passa do Ar ao Fogo, Fogo que

é Luz e Amor.

***

Toda Passagem e toda transformação, todo ciclo, começa sempre pela instalação do Fogo, Fogo
impulsionado, no nível individual como no nível coletivo da consciência, humana ou outra, e provocado por um

dos Hayot Ha Kodesh, servindo e manifestando Metatron, que é o Anjo Vehuiah.
Vehuiah se instalou no seu período anual, mas, desta vez pela Eternidade.
Vehuiah renasceu nesta Dimensão da Terra entre o dia 23 e 27 de março.

Ele estende o seu reino do Fogo do Espírito, do novo Sopro, da nova Vida, do novo Mundo.
A aceleração do Sopro que anima vocês reflete a sua transformação no Fogo, prefigurando e antecipando o

Fogo do Céu.
O Fogo do Céu e da Terra, em fusão, denominada ‘Fusão dos Éteres’, traduz-se e traduzir-se-á por um

mecanismo de dissolução da Consciência tornando-se este Fogo, esta Vibração, que irá bascular no Todo, a
fim de se tornar o Todo, o que ela já é, mas sem reconhecimento possível.

Assim, o novo Sopro vai bem além do Sopro da respiração, vai bem além da animação de uma nova forma,
pois o novo Sopro é a Unificação, o retorno à Unidade, ao Um, abolindo toda distância e toda discriminação, o

mecanismo de alquimia que pode ser nomeado Fusão.
Esta alquimia, esta Fusão, é um ato de Amor, estabelecendo o estado de Paz absoluta,Sat Chit Ananda.

O Fogo do Espírito é autônomo.
Ele é a Inteligência da Luz.

Ele é o Espírito da Verdade.
Ele é o Alfa e o Ômega, o Caminho, a Verdade e a Vida.

O Fogo do Espírito eleva o Fogo do Coração.
O novo Sopro, traduzindo a Nova Aliança, é uma Consciência Unificada.

O novo Sopro é revelação da Luz Una.
Novo Sopro, Fogo.

Desdobramento e Ascensão resultam deste Fogo.

***



A Fusão dos Éteres, Fogo do Céu, Fogo do Coração e Fogo da Terra, não permitirá mais distinguir o Céu da
Terra, refletindo-se na Consciência, ainda veiculada pelo antigo Sopro, em parte, por um ‘estado novo’.

Este estado, onde a tradução é a Paz e a Alegria, leva a viver Sat Chit Ananda, de maneira cada vez mais
evidente.

O Fogo chama o Fogo.
Aí está o sentido do coletivo na individualidade de vocês, aí está o sentido do Amor e a Inteligência do Amor,

pela Vibração conjunta do Fogo do Espírito na célula, naConsciência e, sobretudo, no Coração.
Este retorno ao Fogo do Espírito, este novo Sopro, não tendo feito senão um retorno justo à Unidade.

***

Não resistir, não se opor, aquiescer e integrar é, de certa forma, vital para deixar o Fogo do Espírito se
estabelecer sem entrave.

Senão, o Fogo insinuar-se-á na personalidade, traduzindo então o Fogo do ego, inflação do que é limitado,
manifestando-se então, não mais sob forma de Alegria, Paz,Sat Chit Ananda, mas sob a forma das emoções

as mais bárbaras e as mais impulsivas da humanidade.
É isto que o seu olhar exterior contempla hoje sobre a Terra.

Isto é apenas um breve período porque, a um dado momento, o Fogo do Espírito dissolverá também o Fogo
do ego porque o ego se consome com o Fogo da Luz do Espírito.

Mesmo se ele crê, num primeiro momento, poder se beneficiar.
Viver o Novo Sopro é já perceber seus efeitos, mas é, também, aceitar tornar-se este Fogo, o que é a natureza

de vocês, além desta Dimensão.
Acolhamos tudo isto agora, na Vibração.

... Efusão Vibratória...

*

Acolhamos tudo isto agora, no Silêncio.

... Efusão Vibratória...

***

O Novo Sopro é, portanto, uma Nova Aliança, uma Aliança de ressonância, de Liberdade, de ilimitado e de
autonomia.

Cada um e cada uma são chamados ao batismo do Espírito, ao batismo de Fogo.
Este chamado é em forma, de fato, de uma injunção ou de um impulso veiculado de maneira tangível e visível

pelo Sol, pelo Coração, o de vocês como o do Universo, como o das galáxias, como o do átomo.
Lembrem-se sempre de que vocês estão no exterior da Vida, deste lado aqui do Véu onde vocês estão e de

onde eu falo a vocês, e de que tudo o que os olhos de vocês vão ver, acontece exatamente da mesma maneira
em vocês.

Isto foi dito em outros termos, e eu o reitero, porque o Fogo do Espírito de vocês vai se alinhar com o Fogo
do Céu e o Fogo da Terra.

Porque a Fusão dos Éteres, do Céu e da Terra, realiza a própria Fusão de vocês.
Sua última reversão é vivida agora, permitindo ao Novo Sopro se estabelecer totalmente na Consciência de

vocês e neste veículo efêmero.
O Eterno se construindo no efêmero, permitindo, justamente, pôr fim ao efêmero.

Escutemos isto pela Vibração.

... Efusão Vibratória...

*

E ouçamos isto pelo Silêncio.

... Efusão Vibratória...

***



O Fogo do Sol, o Fogo do Átomo, o Fogo da Célula, são exatamente os mesmos.
É então indispensável (e é o que se realiza) que o Novo Sopro se estabeleça, de todas as maneiras possíveis

e em todas as correspondências, Interiores e exteriores, microscópicas e macroscópicas, astrofísicas e
fisiológicas.

É a isto que vocês assistem.
É a isto que vocês dão a vida de vocês.

É isto que vocês vivem.
Vibração, ainda palavra.

... Efusão Vibratória...

*

Em silêncio, ainda palavra.

... Efusão Vibratória...

***

O processo em curso, estabelecendo o Novo Sopro, traduz-se, muito exatamente, pelo que vocês vivem, o
que é consciente.

Este chamado do Fogo do Espírito, que vocês vivem é, ainda uma vez, um processointeligente, criado e
iniciado em tempos imemoráveis, restabelecendo a Inteligência Suprema, aquela do Conhecimento, indo bem

além do simples reconhecimento porque é um processo de ‘alquimia’ íntima, de fusão total, se vocês
preferirem.

A passagem ao Novo Sopro induz, de maneira lógica, ao desaparecimento de tudo o que havia sido construído
com o antigo Sopro e sob a influência das forças denominadas gravitacionais.

Isto se refere ao corpo, como a todos os corpos, quaisquer que sejam.
Eu entendo por isto: corpo social, corpo político, corpo afetivo, corpo mental e corpo emocional, individuais e

coletivos.
O Novo Sopro é, portanto, um Sopro devorante, Aliança de Fogo, que se estabelece agora, pela Vibração e

pelo Silêncio.

... Efusão Vibratória...

***

Irmãos e Irmãs, esperando que estas palavras possam ir ao sentido da não-resistência à morte do antigo, que
não é de fato senão o Nascimento, o verdadeiro.

Se houver presentes em vocês interrogações sobre o que acabo de enunciar, então eu respondo agora.

***

Questão: Convém a partir de agora respirar unicamente de boca aberta?

Em muito pouco tempo, a ativação final do ‘Yoga Integrativo’ (*), selada pela intervenção de Miguel, Arcanjo,
permitirá a vocês compreender que a respiração é para viver, que a respiração se fará independente mesmo
da Consciência de vocês, da abertura ou não da boca de vocês, fora dos espaços de alinhamentos, pois o

Sopro do Espírito (ou Novo Sopro) irá percorrê-los no corpo e na Consciência.
Isto corresponde para vocês, para alguns de vocês, ao fato de viverem instantes fora da linearidade do tempo,

da Dimensão onde vocês estão.
Isto ocorre naturalmente.

***

Questão: Sentir a respiração como uma expansão - contração Interior, percebendo o som da Terra, participa



deste processo?

Totalmente.
Corresponde à passagem do antigo Sopro ao Novo Sopro.

***

Questão: Como ultrapassar o medo quando se vive este gênero de fenômenos?

Eu lhe responderei que é impossível.
Pois o medo é também o que se manifesta quando do último Sopro, quando há a passagem do que vocês

chamam de “morte”.
Isto passa pela compreensão e pela vivência do que tinha sido denominado, em um primeiro momento, bem

antes da etapa coletiva, o “switch da consciência” e, agora, “o choque da humanidade”.
O antigo Sopro e a antiga animação de Vida devem ceder lugar ao novo.

É uma Ressurreição.
O medo não é senão a resistência da personalidade que não quer, justamente, se apagar.
Não existe qualquer meio, na dita personalidade, para fazê-lo aderir a este Novo Sopro.

É a amplificação do Novo Sopro e o seu aparecimento no Éter da Terra, pela fusão dos Éteres, que realizará,
para a maioria de vocês, este processo.

Com ou sem resistência.

***

Questão: Esta passagem do antigo ao Novo Sopro explica os pontos dolorosos que percorrem o corpo sem
deixar traços?

Totalmente.

***

Questão: Este Novo Sopro substituirá o antigo, ou haverá coabitação dos dois?

Esta coabitação se produz neste momento mesmo, mas ela termina.

***

Questão: O estabelecimento do Fogo do Espírito é progressivo e consciente para cada um?

Ele é progressivo e totalmente inconsciente para a maior parte da humanidade que não está desperta, que não
Vibra em suas coroas, e este Fogo do Espírito é revertido pelo antigo Sopro, para impedir o Novo Sopro de se

estabelecer.
Isto se denomina ‘resistência’, dor e Fogo do ego, traduzindo-se pelo aparecimento ou pelo desenvolvimento

de uma vontade pessoal para manter, custe o que custar e valha o que valer, a Ilusão.
O estado atual é a irrupção da Luz, de maneira consciente na Consciência da Terra, mesmo para aqueles que

estão dela inconscientes e que recusam olhá-la.
Isto se traduz por todos os mecanismos aos quais vocês assistiram e estão já em marcha.

Eis a resposta da Vibração.

... Efusão Vibratória...

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Irmãos e Irmãs na humanidade, que o Sopro do Espírito os preencha de Graças e os anime com Alegria.
Saudações e bênçãos.

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

(*) – Protocolo YOGA INTEGRATIVO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=989

10 de abril de 2011
(Publicado em 12 de abril de 2011)

***

Versão do francês: Shylton Dias  http://irmandadedeluz.blogspot
Postado por Shylton Dias.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=989
http://irmandadedeluz.blogspot/
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- Ensinamentos de RAM -
Sri RAM Chandra

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Ram-2012-05-09.mp3

~ O NOVO SOPRO (RESPIRAÇÃO), O NOVO SILÊNCIO ~

Eu sou RAM.
Irmãos e Irmãs aqui presentes, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a minha Alegria.

Eu me regozijo de reencontrá-los.
Foi-me solicitado, pelo Conselho dos Anciãos, para que eu viesse falar, enquanto Melquizedeque do Ar, sobre

uma série de elementos referentes ao Sopro novo e ao Silêncio novo.
Fiel aos meus hábitos entre vocês, o que eu irei exprimir será tanto pelas palavras, como pela Vibração, como

pelo Silêncio, deixando-se viver uma percepção, mais íntima e mais direta, do que eu transmito a vocês.

*** 

O nascimento sobre a Terra (ou o re-nascimento, mais exatamente) do que nós nomeamos (enquanto Anciãos)
Onda da Vida ou Onda do Éter, acompanha-se (como, talvez, o tenham percebido) de modificações sensíveis

em suas percepções.
Desde alguns anos foi desenvolvida (por um outro Melquizedeque do Ar) a transformação do sopro passando
pelos pulmões, em uma forma de respiração cardíaca, seguindo o que foi nomeado o Switch da Consciência.

Isso representou o meio de aproximá-los e de viver o Si, a Unidade.
A Onda da Vida leva-os, doravante, a uma fase final, propiciando-lhes perceber, em meio a essas estruturas

(físicas como sutis), a instalação de mecanismos novos (ou, em todo caso, desconhecidos para vocês), vindo
modificar o Som, a Vibração e, também, a qualidade do Silêncio.

Um Éter novo nasceu no homem encarnado.
Este Éter novo (que foi facilitado, em sua indução, pelo Manto Azul da Graça) modificou a qualidade e a

RAM - 09 de Maio de 2012 - Autres Dimensions
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quantidade de prana, assim como de Partículas Adamantinas, penetrando em suas estruturas.

*** 

A Luz Supramental representou, desde uma geração humana, uma abordagem progressiva de uma qualidade
de irradiações (tendo sido implantadas pelas Núpcias Celestes) por outras qualidades de irradiações, mas

fazendo uso, sempre, do mesmo circuito.
Este circuito e esta descida (por que se trata, efetivamente, de uma descida) permitiram constituir,

progressivamente, pacientemente, o Canal do Éter (antigamente denominado Sushumna ou Canal Mediano
da coluna vertebral) que foi forrado (por esta descida de Luz em sua tríplice composição) de Partículas

Adamantinas.
Essa irradiação, essas partículas, trabalharam em vocês, acendendo (digamos), sucessivamente, os seus

chacras.
Descendo, progressivamente, ao longo desse Canal Mediano.

Despertando as Novas Frequências chamadas de Novos Corpos.
Despertando e colocando em Vibração os pontos denominados Estrelas (pontos de Vibrações ao nível da

cabeça) correspondendo ao retorno à Verdade de múltiplas maneiras e despertando, em sua estrutura cerebral
e energética, o que havia sido ocultado e confinado.

Esse movimento descendente permitiu realizar, à época, alguns elementos dos quais o mais importante, ao
nível coletivo, foi a concretização da Merkabah Interdimensional Coletiva, a construção do Antakarana (ou

Ponte de Luz), permitindo produzir, pela aquisição das Partículas Adamantinas, o que foi chamado de Canal
Mariano.

O Canal Mariano representa uma primeira possibilidade (nova para vocês) de contatos interdimensionais e que
permite, quando chegar a hora, fazer o Anúncio de MARIA.

*** 

Esta realização da descida provocou, em ressonância (na Terra como em vocês), o nascimento de uma outra
qualidade de Vibração de partículas nomeado Canal da Onda da Vida.

A Onda da Vida nasce no ponto mais baixo do corpo, sobe (utilizando circuitos pré-existentes conectando a
base da coluna vertebral), fazendo uso do que havia sido aberto em meio ao Canal do Éter, estabelecendo, de

algum modo, uma junção entre em cima e embaixo.
Paralelamente a isso, esta Onda da Vida pôde, também, avançar para a frente do corpo, vindo liberar uma série

de elementos em meio aos dois primeiros chakras denominados Muladhara e Swadistana.
Daí em diante, a Onda da Vida pôde (ou poderá) lançar-se para cima por um circuito anterior central e por dois
circuitos anteriores laterais sobre os quais lhes falou UM AMIGO (ndr: coluna “Mensagens a ler” do site francês

– UM AMIGO de 07 de maio de 2012) (1).
Duas correntes (uma descendente e uma ascendente) se encontram em três pontos do

corpo: na zona associada ao 1º chacra, na zona associada ao 4º chacra e, enfim, na zona
associada ao 7º chacra, realizando uma trança tripla reproduzida no Caduceu de Hermes,

reativando as Asas do Caduceu de Hermes, permitindo, então, conectar com o seu veículo
de Eternidade (acima da sua cabeça) denominado o Bindu (o Vajra, a Fonte de Cristal, o

13º Corpo).
Esta tríplice junção ativa a totalidade do que foi nomeado, por MIGUEL (desde alguns
anos), a Lemniscata Sagrada, símbolo da Vida, símbolo da Multidimensionalidade, da

Unicidade da Vida, da Unicidade da Criação como do Incriado.
A aplicação dessas estruturas (e especialmente as circulações de determinadas qualidades Vibratórias) tem

por única função, por único objetivo, permitir-lhes estabelecer-se no que foi chamado de Liberação, restituindo-
os à sua Multidimensionalidade.

***

O Manto Azul da Graça modificou alguns elementos fisiológicos ligados à circulação da Energia Vital.
Esta Energia Vital circulava, até agora, preferencialmente entrando, sendo absorvida, do exterior, pelo que é

chamado de chacra do baço, em adequação com a Porta ATRAÇÃO.
O Manto da Graça agiu de maneira simétrica no que é chamado de chacra do fígado.

Eu não voltarei ao simbolismo do baço e do fígado, amplamente desenvolvido, desde um ano, pelo IRMÃO K
(ndr: intervenções de IRMÃO K de 06 e 07 de julho de 2011) (2).

Eu vou particularmente estudar, com vocês, as consequências, na Energia Vital, da ativação desta nova
circulação do Prana.

*** 

A Liberação é a saída da Ilusão, a capacidade da Consciência e do corpo para evoluir, de maneira nova: sem

http://api.ning.com/files/Rcu0UjNmmDWI3aOfv7Y7CdWz2qOnD1*AfCw3QTMngz8wvvkqwP4gJO1tgHyqzgYTVEWBhv5uzioJoLMtp1ve0V7ZfuUW9BHK/00caduceu1.jpg


estar separada, nem dividida, nem fragmentada.
A adição do Manto Azul da Graça permitiu aumentar a entrada deste prana (em suas estruturas etéreas e

emocionais) pelo chacra do fígado, propiciando-lhes viver (para alguns de vocês) modificações do seu ponto
de equilíbrio extremamente importantes, traduzindo-se por uma modificação, em primeiro lugar, de várias de

suas funções fisiológicas, entre as quais: o sono e a alimentação (para os mais sentidos dentre eles).
As necessidades fisiológicas e o funcionamento fisiológico encontram-se modificados, preparando-os, ao seu

modo (que depende da sua fisiologia), para o que se vive (ou irá se viver) doravante.
A adição da Onda da Vida, o encontro e a alquimia, ocorridos em vocês, entre a Onda da Vida e as Partículas

Adamantinas (descendo do Cosmos, do Sol e de Alcyone) produziram, em vocês (e aumentaram) esses
reajustamentos e essas modificações prânicas.

*** 

Paralelamente a isso, o seu sopro (a sua respiração) foi levado a modificar-se.
A passagem do ar (dos pulmões ao coração) é, hoje, uma passagem, não somente dos pulmões ao coração,

mas, diretamente, ao nível do que pode ser chamado de respiração celular.
A respiração celular, na realidade, vai se tornar perceptível, não somente em nível fisiológico (biológico,

molecular), mas, também, enquanto sensação.
Esta sensação se traduz (ou irá se traduzir), para vocês, por um sentimento de tremores permanentes,

arrepiantes, partindo da caixa torácica e ganhando, progressivamente, ao seu ritmo, o conjunto do corpo.
A respiração irá se tornar, portanto, celular, provocando percepções de tremores Interiores e de calafrios

Interiores.
Assim como levando a Consciência na respiração, vocês (desde alguns anos) permitiram ao Sopro penetrar o

Coração, do mesmo modo, hoje, levando a sua Consciência na respiração, vocês irão constatar, por si
mesmos, o aparecimento (ou o aumento) da Vibração, tiritante e tremulante, ao nível de todo o corpo.

*** 

As modificações que se seguem e, em particular, a subida da Onda da Vida até o Bindu, reflete-se (se isso já
não for o caso) por uma modificação consistente do Som denominado Nada (Canto da Alma), manifestado ao

nível do Antakarana, propiciando viver, não mais os setes Sons correspondentes aos sete Samadhi, mas, sim,
um Som que eu qualificaria de lancinante.

Este Som lancinante corresponde ao Canto do Universo descrito, sobre esta Terra, como o Canto do Céu e o
Canto da Terra.

Levar sua Consciência no Som irá torná-los mais permeáveis ao Som do Cosmos e ao Apelo de MARIA.
Há uma correlação perfeita entre a nova qualidade percebida (Vibrante e tremulante) e o próprio Som.

Os dois parecem agir (ou parecerão agir) em concerto.
Vocês irão constatar prontamente que, quando a Vibração e o estremecimento aparecem na caixa torácica, o
Som se amplia (tornando-se mais agudo, tornando-se ultrassônico) e lhes permitem, naquele momento, viver

os mecanismos da Consciência em meio ao Si e ao Estado de Ser, e a sua Presença e a sua capacidade para
modificar a localização da sua Consciência, não sendo mais devedoras deste corpo, deste veículo como deste

mundo, realizam (como isso foi dito) a realidade da sua Ascensão.

*** 

Várias coisas são levadas a se modificar (além da alimentação, além dos ritmos do sono, além dos sonhos) na
sua Consciência, assim como na sua interação com as outras Consciências (sobre este mundo como nas
outras dimensões) predizendo, de algum modo, uma etapa de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, de

Deslocalização, de Multilocalização da Consciência, podendo resultar na perda do que é nomeado consciência
e se estabelecer no que é chamado de Absoluto (ou Parabrahman).

Durante o ano de 2009, eu abordei, diante de vocês, esta noção de Absoluto, mesmo se, naquele momento,
isso lhes parecia muito distante.
Hoje, isso está muito próximo.

*** 

A capacidade para emitir, sem qualquer vontade, a Irradiação do Coração Unificado, assim como a trança tripla
do Caduceu de Hermes, ativa a zona KI-RIS-TI (já perfurada pela ação Vibratória Metatrônica), permitindo

realizar o aparecimento das Asas Etéreas predizendo a Borboleta.
Vocês estão, portanto, em fase de constituição do que eu poderia nomear, por analogia, a crisálida da lagarta, o
que explica e reflete as modificações de funcionamento de uma série de hábitos da sua vida, além mesmo da

fisiologia.
Alguns de vocês sentem necessidade de dormir, outros de não dormir.

Chegam a vocês mecanismos particulares, que eu nomearia ‘obliteração da consciência’, como se de repente,



de uma única vez, vocês se tornassem vazios, perdendo o sentido ou o fio do seu pensamento.
A memória pode se mostrar alterada.

Tudo isso contribui para criar a crisálida.
Tudo isso contribui para preparar o Voo da Borboleta.

As manifestações ligadas aos novos Nadis (ou circuitos de Energia exteriores ao corpo) podem provocar
reajustes dolorosos ao nível da estrutura física.

Isso é apenas transitório e não pede, da sua parte, uma atenção especial.
Do mesmo modo que a Onda da Vida não precisou de vocês para nascer e se estabelecer, do mesmo modo,

os sinais ocorrendo, tanto neste corpo, como em seus comportamentos, como no seu ritmo fisiológico, não
pedem, da sua parte, qualquer preocupação, qualquer interesse.

O mais sábio é deixar acontecer a construção da crisálida.
As suas estruturas físicas, as suas estruturas sutis, irão propiciar-lhes sentir e perceber, assim que a sua

crisálida for constituída, um sentimento recente e novo.
Um Sopro novo vai circular em vocês.

Um Silêncio novo vai emergir.
Este Silêncio aparece muito além do silêncio das palavras, devido ao Canto do Cosmos percebido em seus

ouvidos, dando-lhes e preparando-os para viver a vacuidade: passagem da Consciência à não Consciência, do
Ser ao não Ser.

Vocês não podem desejar, do mesmo modo, o não Ser.
Ele se estabelece naturalmente, espontaneamente (como a Onda da Vida), a partir do momento em que vocês

não o desejarem, em que vocês não o quiserem.
Isso é um processo natural e espontâneo.

*** 

A refutação do que vocês não são, do conjunto do que é efêmero, vai ajudar, também, a aproximá-los desta
vacuidade.

Vocês irão se aproximar desta vacuidade pela Vibração tiritante e tremulante do peito, pela circulação da Onda
da Vida, pela modificação do Som (ou Nada), pela perda de percepção do seu corpo em seus espaços de

Alinhamento, em seus espaços de meditação e, às vezes, brutalmente.
A lagarta está prestes a desaparecer.

Isso não pede, da sua parte, qualquer ação.
Nesse sentido, alguns Anciãos e uma Consciência especial (intervindo desde pouco tempo) nomeada BIDI,

pediram a vocês para deixar como está [atitude de não intervir], para permanecer tranquilo.
A melhor maneira de deixar como está e de permanecer tranquilo é continuar a viver conforme o que a sua vida

lhes pedir, sem procurar, hoje, nada modificar por uma alguma vontade.
Vocês estão, estrita e exatamente, no lugar correto.

Vocês nada mais têm que empreender.
Vocês nada mais têm que eliminar.

Vocês têm, apenas, que estar lúcidos e presentes ao que vocês vivem.
Não para agir (ou trabalhar) no que acontece, mas sim, de preferência, para acompanhá-lo.

Sem dúvidas, sem medos, sem questionamentos.

*** 

Vocês irão se lembrar (se isso já não ocorreu), por si mesmos, de que, se vocês aceitarem não manifestar
dúvidas e medos, se vocês se entregarem, mais do que nunca, à ação da Luz (pelo Abandono à Luz), se o

próprio Si se render (pelo Abandono do Si), então a Inteligência (o programa, digamos) de estabelecimento da
crisálida irá se realizar sem obstrução.

As circunstâncias do que vocês têm a viver, quaisquer que sejam, são possibilitadas a vocês, sem qualquer
dificuldade.

Quer vocês estejam em repouso, quer vocês estejam ativos, quer vocês estejam sobrecarregados, quer vocês
estejam em sono permanente (ou quase permanente), nada muda no que está prestes a se estabelecer.

A respiração, a percepção consciente e dirigida para o novo Silêncio (que é o Som do Cosmos), é uma ajuda
importante que permite ao que deve se estabelecer, como programa, estabelecer-se.

Vocês não têm que interferir.
Vocês têm, apenas, efetivamente, que deixar como está para Ser.

Deixar como está para não Ser.
Todo o resto releva da consciência separada, fragmentada, que vai se interrogar, que vai duvidar e que pode

ter medo.
Superando as dúvidas e os medos, a trança tripla da Onda da Vida, mesclada às Partículas Adamantinas,



permite realizar a construção das Asas Etéreas.

*** 

O seu Coração e a sua Consciência irão se tornar de um humor constante, leve, estando neste mundo, mas
não sendo mais envolvidos, enquanto estando ativos conforme o que a sua vida lhes pede.

Estabelecer-se-á, então, cada vez mais espontaneamente, de maneira cada vez mais frequente, cada vez mais
duradoura, o processo denominado Beatitude, o Êxtase e a Íntase.

 As manifestações corporais, assim como as manifestações da Consciência (seja no Eu, no Si, na Presença),
são as mesmas, levando-os a experimentar o que é muito mais do que a Alegria, correspondendo, ao mesmo

tempo, à vacuidade e à plenitude.
Esse é o resultado, para vocês, da Realização do Si (3).

*** 

Se a Onda da Vida subir, agora, sem ter feito a Energia descendente, o resultado será o mesmo.
Exceto que, pelo fato da Sushumna não ter sido forrada de Partículas Adamantinas, realizar-se-á um processo

denominado Despertar da Kundalini, permitindo-lhes perceber o ponto KI-RIS-TI, as Asas Etérea e,
provavelmente, em suas costas, a chegada do Duplo.

Tudo isso não pede, da sua parte, qualquer ação.
Somente a respiração, somente a conscientização do Som e levar a Consciência nesse Som novo, podem ser

de alguma utilidade para vocês.

*** 

Naturalmente, existe uma série de elementos, de práticas transmitidas com relação às dúvidas e aos medos
(ou seja, o apego da personalidade a ela mesma) onde processos de facilitação do aparecimento da Onda da
Vida (utilizando cristais) podem ser úteis a vocês durante este período, assim como os últimos gestos dados
por UM AMIGO (ndr: ver a coluna “Protocolos a praticar: Apego arquetípico da personalidade a ela mesma /

Facilitação do aparecimento da Onda da Vida”) (4).
Saibam, contudo, que o que permanece de mais importante é, efetivamente, ficar tranquilo e nada fazer em

relação ao que acontece.
Pois o que acontece não tem, de forma alguma, necessidade da sua intervenção.

Vocês preparam, ao mesmo tempo, a sua Ressurreição e a sua Crucificação, o seu Renascimento, a sua
Ascensão.

Isso não pede, de vocês, nada de específico, nada de particular e nada de geral.
Apenas deixar agir, deixar como está, deixar Ser.
Continuem com o que a vida deixa-se continuar.

Vocês irão se lembrar de que, sejam quais forem as circunstâncias fisiológicas, vocês irão penetrar, cada vez
mais, neste estado de vacuidade, de plenitude, levando-os (para alguns) a viver o Absoluto.

Aí tampouco, sem estritamente nada para buscar nem para pedir.
A ação da Onda da Vida, assim como a ação das Partículas Adamantinas, da Irradiação do Espírito Santo, da
Radiação do Ultravioleta, atuando em concerto, independentemente da sua Consciência, independentemente

da sua vontade e independentemente de tudo o que vocês poderiam fazer hoje.

*** 

A Lemniscata Sagrada, no seu trajeto OD / ER (peito / cabeça) pode ser realizada ao se ajudarem, vocês
mesmos, com os seus dedos indicadores colocados nesses dois pontos.

Aí também, o mais importante é nada querer e nada desejar.
Deixar Ser, deixar agir, deixar como está.

Se vocês respeitarem essas recomendações, vocês irão constatar, bem depressa, que a sua Consciência não
é mais, de forma alguma, a mesma.

Ela irá se expressar de maneira muito mais serena, muito mais desprendida, muito mais alegre, muito mais
sorridente.

Vocês não serão mais afetados, realmente, concretamente, energeticamente, por este mundo.
Porque vocês estabelecem, pela crisálida, as fundações do Novo Mundo, em vocês (ou da ausência deste

mundo, em vocês).
O que se realiza é uma alquimia profunda visando modificar, completamente, esta estrutura física, mas, acima

de tudo, a sua estrutura etérea.
 O seu Corpo de Estado de Ser é sintetizado nesse novo Éter (chamado, há um ano, de Fusão dos Éteres)

porque mescla o éter rarefeito e falsificado do éter da Terra ao Éter autêntico, integral.



O que vocês têm que viver, o que vocês têm que manifestar, isso será de maneira cada vez mais clara, cada
vez mais evidente.

Isso faz parte do face a face com a Verdade tal como foi desenvolvido, anteriormente, pelo IRMÃO K.
Várias coisas que podiam parecer-lhes, antes, naquele momento, como confusas, como abstratas, como

inacessíveis, irão tornar-se evidentes.

*** 

Algumas interações de Consciências (como Ondas da Vida, como Lemniscatas Sagradas) irão lhes propiciar
viver uma série de experiências consigo mesmo, com outros, com o seu Duplo, com o Sol, levando-os a

aproximar-se, cada vez mais, dessa vivência do Absoluto que, se tal for a sua escolha, irá se atualizar sem
qualquer intervenção da sua parte, exceto, é claro, a investigação e a refutação.

A Doação da Graça, aceita e acolhida, permite ser o Absoluto.
Aí onde não existe qualquer constrangimento, qualquer antagonismo, qualquer Dualidade e eu diria, até

mesmo, muito pouco de encarnação.
Porque, naquele momento, vocês irão perceber que vocês estão vivendo em outros lugares como neste corpo.
Este corpo irá parecer-lhes como peso, pesado e denso, não tendo qualquer realidade, qualquer veracidade.

Vocês vão ver isso como uma Verdade Absoluta, sem esforço, sem pensar, sem criá-lo, sem imaginá-lo, mas,
sim, como uma evidência total, sem qualquer crença do que vocês São em Verdade.

*** 

A Obra que foi realizada, em vocês, segue o conjunto das Obras que foram dadas (desde alguns anos,
paralelamente a mim) pelo Arcanjo nomeado JOFIEL (ndr: intervenção de JOFIEL de 25 de setembro de

2008) (5).
Essas Obras são, efetivamente, por analogia, o conjunto das Obras a realizar em meio ao que foi chamado de

‘alquimia’.
É exatamente o que ocorre no seu corpo.

O Corpo Etéreo (que foi mantido vivo, mas cortado da sua Fonte) transforma-se, doravante, em plena
velocidade.

É ele que lhes dá a sensação de estremecimento e de arrepio.
Ele está calcado no Corpo de Estado de Ser.

Ele está calcado na possibilidade de viver a Multidimensionalidade, o Si, a Presença e, também, de anular-se,
completamente, a fim de se deixar viver o Absoluto.

As manifestações de tipo fogo, as manifestações de tipo frio, podem se alternar.
Naturalmente, elas não devem ser confundidas (e elas não podem ser confundidas) com qualquer Presença

que não fosse da Luz.
Isso é evidente porque vocês não irão se perguntar, mas vocês terão, instantaneamente, todas as respostas

Vibratórias possíveis e úteis para finalizar a crisálida que, eu repito a vocês, não precisa da sua intervenção, da
sua Consciência.

Esse processo é totalmente natural.

*** 

Desde o aparecimento da Onda da Vida (no mês de fevereiro) e durante este mês de maio, em que a
Radiação que atinge a Terra será (como lhes disse o Nosso Comandante) a mais vasta quantidade e qualidade

jamais vertida desde 50.000 anos, o que é para viver é, incontestavelmente, a Alegria.
O que é para viver é, incontestavelmente, o Absoluto.

Não procurem se estabelecer, vocês mesmos, em algum lugar.
Porque o estabelecimento da sua Consciência (ou da sua não Consciência) se faz, aí também, de maneira

totalmente natural, espontânea.
Vocês estão em fase de regeneração total do que lhes foi removido e retirado.

Tudo isso é então natural, espontâneo e extremamente jubiloso.
O Sopro novo é, evidentemente, o Sopro que percorre esse Corpo Etéreo regenerado.

O Corpo Etéreo regenerado que, para muitos de vocês, será o seu veículo de Eternidade e de Estado de Ser
mesclados, dando-lhes acesso ao conjunto das Dimensões e estabelecendo-os na sua Linhagem Estelar e na

sua Dimensão Estelar de origem.
Vocês nada têm que buscar.

Pois, exatamente, são vocês que são encontrados pela Onda da Vida e por esta alquimia.
Muitos de vocês serão levados a conscientizar a existência de um Duplo, onde ele estiver.

Isso se reflete por um fortalecimento do processo alquímico, na sua intensidade, no seu desenvolvimento, na
sua manifestação em meio mesmo à sua Consciência.



O seu humor permanecerá constante e nada deste mundo nunca mais poderá afetá-los, de maneira alguma.
Aí está o que acontece (ou o que irá acontecer), em vocês, nesta fase tão particular.

Se lhes parecer existir elementos que eu tenha omitido, nesta descrição, se existir, em vocês, interrogações
referentes ao que eu acabo de estabelecer, aqui mesmo, então eu lhes dou a palavra e eu os escuto,

esperando poder ali levar uma resposta.

*** 

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

O conjunto do que eu acabo de exprimir, pelas palavras, será expresso, agora, pela Vibração.
Se isso já não foi feito, descruzem as pernas e os braços.

Fechem os seus olhos.
Fechem, também, a boca.

Nada façam.
Nada peçam.

Estejam simplesmente presentes a si mesmos, aqui.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Resta-nos, agora, realizar isso pelo Silêncio: o Novo Silêncio que é o Som da Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Resta-me, agora, dar-lhes Bênçãos e Graças.
Eu sou RAM.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

E RAM lhes diz até breve.

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

RAM - 9 mai 2012 from Les Transformations on Vimeo.

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

1 - UM AMIGO (07.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-au...

*

2 - IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://vimeo.com/63252488
http://vimeo.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://vimeo.com/lestransformations
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-autres.html


3 - Coletânea: ‘ABRIR O SI, REALIZAR O SI, CONSCIENTIZAR O SI’
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/coletanea-abrir-o-si-realizar...

*

4 - 'Apego Arquetípico da Personalidade a Ela Mesma' e 'Facilitação do Aparecimento da Onda da Vida'
[Protocolos]

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-apego-arquetipico-d...
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-apar...

*

5 - ARCANJO JOFIEL (25.09.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2008/09/jofiel-25-de-setembro-de-2008...
http://www.portaldosanjos.net/2008/12/jofiel-20-de-dezembro-de-2008...

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef53c.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-9_mai_2012-articlef53c.pdf
09 de maio de 2012

(Publicado em 10 de maio de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/articlef53c.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/coletanea-abrir-o-si-realizar-o-si.html
http://www.portaldosanjos.net/2008/09/jofiel-25-de-setembro-de-2008.html
http://autresdimensions.info/pdf/RAM-9_mai_2012-articlef53c.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-apego-arquetipico-da.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-aparecimento.html
http://www.portaldosanjos.net/2008/12/jofiel-20-de-dezembro-de-2008.html
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos de RAM -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120721_-_RAM.mp3

~ O Silêncio da Ausência ~

Eu sou RAM.
Eu tenho a Alegria e o privilégio de estar com vocês, neste instante.

Eu lhes transmito esta Alegria: esta ressonância particular que, eu espero, nós iremos iniciar juntos, aqui e por
toda parte.

Desde alguns anos, eu vinha a vocês, exprimindo-me pelas palavras, pela Vibração e pelo silêncio.
O silêncio que, àquela época, não tinha a mesma textura que o que é possível, ou será possível, para vocês,

dentro de pouco tempo.
Eu vou, hoje, prosseguir, da mesma maneira.

O silêncio em questão, hoje, é, muito mais, não simplesmente um silêncio das palavras ou de qualquer outra
coisa que seja conhecida de vocês, mas, sim, o silêncio relativo à Ausência.

Este estado, além de todo estado, onde não existe mais o sentido, onde não existe mais a Presença e onde se
instala, de algum modo, uma ressonância, de vocês para mim e de mim para vocês.

Ressonâncias que, quando elas são sincrônicas, culminam nesta Ausência.
Eu vou tentar fazê-los apreender e viver, através das palavras, das Vibrações e, naturalmente, do silêncio da

Ausência, alguns elementos a viver, falando mais precisamente sobre o Ser e o não Ser.

... Silêncio da Ausência ...

Há quase quarenta e oito horas do seu tempo, SNOW, enquanto Estrela, falou-lhes dos Quatro Elementos,
como esses Quatro Elementos tinham, eles também, sido Liberados.

Eu irei falar, quanto a mim, dos Quatro Viventes, dos Quatro Pilares que ficam ao redor d’A FONTE, porque são
exatamente eles que os levam a viver isso (ndr: intervenção de SNOW de 19 de julho de 2012) (1).

RAM - 21 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-p25Zss6zxko/U2GDUKM0wzI/AAAAAAAAEfA/UzVsi0h8Lek/s1600/000+RAM+-+21.07.2012'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120721_-_RAM.mp3


... Silêncio da Ausência ...

Enquanto Melquizedeque do Sopro, responsável especialmente pela observação dos Quatro Elementos, além
de toda Vibração e de toda consciência, nós iremos, através das minhas palavras, da Vibração que nós somos,

e da Ausência do Silêncio, viver o que vocês terão a capacidade para viver, da maneira mais flagrante, nisso
que está aí.

Vocês são certamente muito numerosos tendo seguido o que lhes foi dito, tendo vivenciado, sobretudo,
modificações importantes.

Entre vocês, vocês são cada vez mais numerosos em constatar que no momento em que vocês desejam ler ou
escutar o que nós lhes transmitimos, a sua consciência, ela própria, não está mais aí.

Esta espécie de sono não é um, mas vocês, de alguma forma, são levados a se apresentar diante da Porta
Estreita, no limiar do Absoluto, fazendo-os passar, e seguir, do Ser ao não Ser, do Eu Sou a esta Ausência

onde até mesmo a Presença não significa mais nada, porque nas últimas experiências, todos vocês podem ser
Presenças, não estando mais limitados, pela Graça do Amor do que nós somos.

Vocês constatam então, com espanto, às vezes, que vocês têm a possibilidade de estar tanto deslocalizado,
como nada mais ser, como de Ser absolutamente tudo (qualquer consciência, qualquer Dimensão).

Realizar isso, viver isso, é viver a Ascensão.

***

Tudo é reunido, como lhes disse SNOW.
Os Quatro Cavalheiros, os Quatro Cavaleiros, são Liberados.

As Estrelas e outros Anciãos reiteraram para vocês, durante esses últimos tempos, que havia apenas duas
verdades (uma é relativa, é o medo, a outra é Absoluta, é o Amor) e que, segundo a sua consciência, o seu

ponto de vista, o seu estado ou não-estado, o que se deixa viver é exatamente uma ou outra.
Aquele que se Abandona e que vive o Abandono, que vive a Ausência de todo sentido, além de todo estado,

torna-se o não Ser, vive o Amor, não como vocês o desejariam, mas tal como ele é.
Aquele que se opõe e que resiste, vive o medo.

O que será para viver e que se vive (agora, sobre este mundo, uma vez que isso está ativado), conforme o
olhar, propicia-lhes ver o medo ou o Amor.

Isso se refere tanto ao Interior, como ao exterior.
O que vocês São irá se refletir no que vocês vão ver ou não vão ver.

Não há outra possibilidade, nem alternativa.
Retomando algumas frases, mais próximas do ocidente, vocês irão colher exatamente o que vocês semearam,

em consciência e em Vibração.
Se o seu olhar se voltar para o medo, então vocês irão viver o que este mundo vai propiciar-lhes viver.

Se vocês se voltarem para a Eternidade, mudando de olhar, Abandonando-se, a Graça tornar-se-á a sua
Morada da Eternidade.

É um ou outro.
Ouçam isso, agora, pela Vibração.

... Vibração ...

Pela Graça dos Quatro Viventes, pela Graça da sua Presença e da minha Presença, na Comunhão, vivamos
isso no Silêncio da Ausência.

... Silêncio da Ausência ...

Gradualmente e à medida que vocês tiverem a possibilidade de viver os mecanismos que lhes foram
explicados durante alguns meses, a partir do momento em que vocês constatarem, por vocês mesmos, que

vocês podem ser Tudo, absolutamente Tudo, como absolutamente Nada, nenhum limite pode existir no Amor,
de maneira que isso irá engrenar, em vocês, sem a intervenção de qualquer vontade, de qualquer decisão

pessoal, a sua Liberação, nomeada Ascensão.
 Um número cada vez maior de Irmãos e de Irmãs encarnados vão, então, ver-se passando do Ser ao não Ser,

rompendo definitivamente o confinamento em meio a uma forma, o confinamento em meio a um mundo, o
confinamento seja no que for.

As percepções que vocês têm, por enquanto, de adormecimento ou de aniquilação da consciência, têm sido
as primícias.

Alguns de vocês, durante este período extremamente específico que começou há quarenta e oito horas (pela
ação completa do Manto Azul da Graça), leva-os a viver, neste corpo, percepções particulares, em ressonância

direta com o Manto Azul da Graça, com a Onda da Vida.
 Deixando-se viver uma série de modificações.



Instalando-os neste não Ser, nesta Alegria indizível, nomeada Morada da Paz Suprema que, cada vez mais,
estritamente nada terá a ver com o que vocês conhecem, do que vocês denominam, a sua vida (a sua história,

os seus apegos, as suas funções e os seus papéis).
Isso irá colocá-los na Paz, na Alegria, na Morada da Paz Suprema, ou isso irá fazê-los resistir, causando medo

em vocês.
Isso é normal, isso é até benéfico, porque vendo o medo abre-se ao Amor, porque vendo as dúvidas apagam-
se as dúvidas, não porque vocês chegarão ali pela ação da sua pessoa, mas, muito mais, pela ação conjunta

dos Quatro Viventes.
Isso, pela Vibração.

... Vibração ...

Isso pelo silêncio da Ausência.

... Silêncio da Ausência ...

A ressonância é criada entre vocês, sobre este Plano, e nós, chegando para vocês.
Desta ressonância que, quando ela está em concordância, leva a viver o desdobramento

da Lemniscata Sagrada, a sua interação de um com o outro, criando uma forma de aniquilação onde vocês não
são mais vocês, vocês não são mais o outro, vocês se abrem ao Absoluto, que está aí, que sempre esteve, a
partir do momento em que o que cria resistência for esquecido, na vivência da indizível Graça, na vivência da

Morada da Paz Suprema.

***

Vocês irão constatar então que os momentos de Vibrações da Ausência irão se refletir, além da percepção do
Manto que é colocado sobre os seus ombros, pelo fato de viver, aqui mesmo, sobre este Plano onde vocês

estão, uma expansão do campo a nada comparável, fazendo-os guarnecer a Terra, fazendo de vocês o que foi
nomeado os Libertadores.

Naquele momento, vocês irão viver, sem interrogação, o Amor que vocês São.
Eu lembrarei que nada há a buscar, nada a desejar, nada a encontrar: apenas, Ser.

O Ser torna-se total, resultando no não-Ser, no deleite da natureza essencial do que nós Somos.
Aí está a Liberdade.
Aí está a Ascensão.

Então, é claro, os condicionamentos, os medos, vão fazê-los ver, talvez (se não houver suficiente Abandono),
ao mesmo tempo os seus medos, mas também a necessidade de se prender, pelo mental, por meio de

ditados fabricados, impedindo-os, assim, de viver os Quatro Viventes.
Isso significa dizer que vocês estão aqui, encarnados e que é preciso viver, quer seja pelos medos ou pela

necessidade de colocar um limite (seja qual for), pela necessidade de manter seja o que for da sua vida, deste
mundo, dos seres que os rodeiam ou mesmo de quem lhes são caros.

Então, o trabalho dos Quatro Viventes não poderá ser oficiado.

***

As zonas de resistência irão resultar, inevitavelmente, no medo e no sofrimento.
Aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que, aliás, não vivem isso, podem abrir-se no último minuto, mas podem
também ser engajados em um processo de resistência consistindo em querer estabelecer a Luz, aqui mesmo

neste corpo, para atrelá-la a eles mesmos.
Eles irão viver então o que foi criado pelas resistências deste mundo, servindo-se, obviamente, do conjunto das

egrégoras de medo, de confinamento.
O mais poderoso desses confinamentos, ainda existente, no nível coletivo, porque residindo, não no corpo

Astral, mas no corpo Mental, ou seja, no ‘sistema de controle do mental humano’, é, evidentemente, a adesão a
este próprio mundo, a adesão a uma subserviência, seja ela qual for, e no primeiro lugar deles se encontram as

crenças errôneas, em uma necessidade de fixar, vocês mesmos, limites, sejam quais forem.
Isso será um mal para um bem, permitindo-lhes transcender o bem e o mal, porque isso irá levá-los a ver

justamente, pelo seu sofrimento e pela sua resistência, o que transgride, o que não está de acordo.
Os processos nomeados Vibratórios, quer vocês estejam em um caso ou em outro, multiplicam-se, agora,

dando-lhes cada vez mais acesso aos mecanismos, do Ser e do não Ser, da Presença e da Ausência, cada
vez mais pronunciados, para viver.

São nessas últimas experiências que irão se encontrar, talvez para vocês, as chaves.



***

Quando vocês fizerem a experiência, de fato, real e concretamente, a sua consciência deste corpo podendo
estar em não importa qual consciência da Criação, vai ser extremamente difícil manter a coerência do Eu ou do
Si, levando-os a ver, assim, as zonas das suas falhas, disso ao que vocês se opõem vocês mesmos, e, aliás,

disso ao que se opõe o mundo que decidiu permanecer nas crenças obsoletas, nas experiências arcaicas que,
afinal, é apenas a sua escravização pessoal ou coletiva.

***

A Liberação é a Liberdade.
A Liberação é a Ascensão.

Isso acontece agora.
Escutemos a Vibração.

... Vibração ...

Escutemos aí onde nada há para ouvir, a Ausência, o não Ser.

... Silêncio da Ausência ...

***

O que vocês vão ver, o que vocês vão viver, o que vocês vão escrever, o que vocês vão pensar, o que vocês
vão partilhar, será apenas em função do que vocês são.

Ser ou não Ser.
Medo ou Amor.

Nesses tempos que se abriram, há quarenta e oito horas, ninguém terá local para se esconder de si mesmo
(como dos outros), porque vocês irão descobrir que, na Graça e na Morada da Paz Suprema, vocês nada

podem esconder de quem vocês São, além de sê-lo.
E se o medo se manifestar, então isso irá lhes mostrar que em algum lugar, em vocês, vocês o encarnam e

que vocês dão, portanto, o seu olhar, a sua consciência, para isso.

... Vibração ...

... Silêncio da Ausência ...

***

Todas as primícias, que parecem apreender-se de vocês desde o aparecimento da Onda da Vida e, de
maneira ainda mais presente, desde o Manto Azul da Graça, principalmente nestas três últimas Presenças (ndr:

nas quintas-feiras dias 05, 12 e 19 de julho últimos), confrontam o Ser com o não-Ser, deixando-se ver e
perceber que, seja o que for que se manifestar, em última análise, as duas possibilidades permanecem cada

vez mais marcantes e evidentes.
A falta, o sofrimento, o medo.

A Paz Suprema, a Alegria.
O que pode parecer-lhes, em um primeiro momento, aos olhos do que vocês são, quando vocês o viverem, irá

lhes parecer como um adormecimento, mas, muito mais, como um desprendimento, e o Ser e o Eu apenas
podem viver isso assim.

Mas, se vocês ousarem, vocês irão constatar, por vocês mesmos, o engano sobre o que vocês professaram e
proferiram, referente à necessidade de manter alguma coisa.

***

Essas experiências são para viver, vocês não podem dali se subtrair: é o ‘choque da humanidade’.
As circunstâncias celestes, cósmicas e terrestres, as circunstâncias de cada Irmão e de cada Irmã, são

exatamente o que há para ver, para colher, para viver, não como uma recompensa ou um castigo, mas, sim,



como a última possibilidade de realizar o que se vive: o Abandono ou o não Abandono.
Aceitar não mais se olhar.

Ou continuar a se olhar agindo (nas regras morais, sociais e afetivas, ou outras).
Ou se Abandonar à Graça, à Morada da Paz Suprema, que irá oficiar, que irá interagir sozinha, independente de

vocês.
Vocês são capazes ou não?

Se, em vocês, ocorrer esta espécie de obscurecimento da consciência de Basculamento, mais particularmente
ao nos escutar ou ao nos ler, vocês serão impregnados da Luz Vibral, da consciência Vibral e Unitária.

Os Quatro Cavaleiros estarão então aí, para vocês, acelerando o seu próprio Basculamento, do Efêmero à
Eternidade.

Resposta da Vibração e do Silêncio.

... Vibração ...

Impulso.

... Silêncio da Ausência ...

***

Aí está Shantinilaya, o espaço sem espaço onde não existe qualquer questão e qualquer medo, não como
algo que foi conquistado ou adquirido, mas, sim, no Abandono do Si.

O que acontece, e irá acontecer, ocorre independentemente de vocês.
Quanto mais vocês entrarem nessa vivência, independente de vocês, mais vocês irão se tornar Absoluto, por

que os Quatro Viventes não irão encontrar qualquer oposição.

... Silêncio da Ausência ...

No desenrolar desses Tempos reduzidos, viver isso uma vez será suficiente para mudar radicalmente todos os
seus pontos de vista, sem exceção, filtrados pelo ego ou pelo Si.

... Silêncio da Ausência ...

É nesta Ausência que transparece e aparece a Essência, onde a consciência não tem mais necessidade nem
desejo de estar localizada em algum lugar, já que nenhum lugar, de fato, corresponde a quaisquer lugares, sem

limite de estado ou de Dimensão, de Vibração.

... Silêncio da Ausência ...

Nesta vacuidade, nesta Última Presença, os Quatro Viventes se abrem.

... Silêncio da Ausência ...

***

O conjunto dos acontecimentos, qualificados de Interiores e de exteriores, vai se tornar cada vez mais
sincrônico, sobreposto, sem poder fazer a menor distinção.

O que se deixa viver é, precisamente, o que vocês têm que viver.
Como foi dito por outros Anciãos e outras Estrelas, não há qualquer punição.

Não há nada mais a apreender, a compreender e a interpretar senão viver o que lhes diz a consciência Vibral.

... Silêncio da Ausência ...

***

Então, descobrindo Shantinilaya, irá se colocar, de maneira cada vez mais clara, o medo ou o Amor.
Quanto mais vocês deixarem o Amor ser, mais as Presenças ao lado de vocês, o Manto Azul colocado sobre

os seus ombros, e o conjunto das outras manifestações que lhes são conhecidas e que irão aparecer, irão



ajudá-los (pela ação dos Quatro Viventes no Éter do Planeta e em vocês) a não mais viverem como confinados
seja no que for, neste corpo, como em qualquer outra coisa que vocês construíram, por defesa ou por

necessidade de segurança, por hábito ou por crença.
Isso será a Liberdade, a Liberação e a Ascensão.

E, naturalmente, o motor é o Amor, mas não aquele que vocês acreditam ter vivido, que, como isso foi dito, é
apenas a expressão das suas próprias faltas, mas, sim, um Amor de completitude.

E, aliás, quando o Amor estiver aí, de vocês para vocês, de vocês em relação a não importa qual Irmão ou Irmã
presente sobre a Terra ou no Céu, isso irá se refletir pela amplificação da sua própria irradiação, da sua própria

consciência, ou, mesmo estando ainda neste corpo, vocês irão transbordar amplamente deste corpo.
O Manto Azul far-se-á insistente, o Antakarana tornar-se-á cada vez mais marcante e o Som será modulado.

Algumas dessas regras foram dadas a vocês.
Vejamos o que se dá na Vibração e, depois, no Absoluto.

... Vibração ...

... Silêncio da Ausência ...

***

Lembrem-se, nos momentos por vezes mais difíceis, de que toda resistência ou sofrimento é apenas um
encadeamento, de que não pode existir perda de nada, em Shantinilaya.

O jogo da perda, o jogo da guerra, o jogo do sofrimento, irão deixar-se ver pelo que vocês são, estados
ilusórios secretados pelas circunstâncias do seu próprio mental que, pelos reflexos de sobrevivência, afastam-

nos da Ausência, do Absoluto.
Tudo o que está para acontecer (em vocês, como no exterior de vocês, sobre o mundo) é a Inteligência da Luz
e os Quatros Cavaleiros, mesmo se o primeiro olhar, que pode ser aquele de espanto, de medo, presente na
pessoa, disser o contrário para vocês, mesmo através das suas emoções e do que possa lhes parecer difícil.

Mas se vocês abandonarem, até isso, vocês irão constatar que não há nada.
Vocês poderão então sorrir, o que não é o caso se vocês resistirem ou se opuserem. 

... Silêncio da Ausência ...

***

Nós podemos dizer que, pelos Quatro Viventes, o momento de viver a Promessa e o Juramento, a lembrança
além deste mundo, está aí, exaltando a Liberdade, culminando na Liberação e na Ascensão.

O que se é deixado viver, pela ação dos Quatro Viventes é, como isso foi dito, para atravessar, sem qualquer
compreensão, sem qualquer justificativa, sem qualquer sequência lógica racional, sem pontos de referência,

por que não haverá mais.

... Silêncio da Ausência ...

Neste espaço sem espaço, onde todas as Presenças se resolvem no Absoluto, todos vocês são convidados a
Ser e a não Ser.

... Silêncio da Ausência ...

Entremos juntos nesta ressonância particular, sem interação, na instalação dos Quatro Viventes.

... Silêncio da Ausência ...

O sentido do Acolhimento, o sentido da Paz, o sentido da Vibração, da respiração, deve estar mais cheio e
mais vazio, ao mesmo tempo.

... Silêncio da Ausência ...

Aí está a chave.
Aí está a Porta.

Deixando-se viver, realmente, que jamais houve chave, nem Porta.



... Silêncio da Ausência ...

Aí onde não há qualquer distância, qualquer sofrimento.
O que está aí, sempre esteve aí.

... Silêncio da Ausência ...

Eu sou RAM, eu sou vocês.
A minha saudação, para vocês, é esta: eu rendo Graças ao que nós estabelecemos ou aproximamos, em

concordância com vocês.

... Silêncio da Ausência ...

No Amor do Amor.
Irmãos da Liberdade, no Amor, em saúdo vocês.

... Silêncio da Ausência ...

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

1 – SNOW (19.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho...

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/article4c4b.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-21_juillet_2012-article4c4b.pdf
21 de julho de 2012

(Publicado em 22 de julho de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/article4c4b.html
http://autresdimensions.info/pdf/RAM-21_juillet_2012-article4c4b.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120902_-_RAM.mp3

*EXERCÍCIO DA CONSCIÊNCIA SOBRE A RESPIRAÇÃO*

Eu sou RAM.
Eu saúdo, em vocês, a Luz.

Eu venho, designado, de algum modo, pelo Conselho dos Anciãos e eu irei me exprimir enquanto
Melquizedeque do Ar e, como eu tive a ocasião de fazê-lo, ao mesmo tempo pelas palavras, ao mesmo tempo

pelas Vibrações e ao mesmo tempo pelo Silêncio.
E contrariamente desde algum tempo, as palavras, o Silêncio e a Vibração, estarão presentes ao mesmo

tempo, em cada um de vocês.
Foi pedido para comunicar-lhes os diversos modos mais adaptados de sincronizar-se com o que, na falta de

um termo melhor, eu denominaria o Céu do Centro.
O Céu do Centro poderia muito bem ser denominado o coração do Coração, devido aos sinais do Céu de

MIGUEL, ou então, devido à chegada das modificações do Céu exterior, assim como do Céu Interior.

***

Além dos diferentes Yoga e do que lhes foi comunicado por UM AMIGO (ndr: ver na série “protocolos”) (1),
existe, em cada Irmão e em cada Irmã, o que eu chamaria de Núcleo, um Núcleo de imortalidade cujas

ressonâncias estão situadas nas Portas do peito denominadas AL e UNIDADE, fazendo parte, eu lembro a
vocês, da Nova Tri-Unidade da Nova Aliança.

Se vocês respirarem da maneira mais natural possível para vocês, se a sua consciência se focar na sua
respiração, vocês poderão ritmar a sua consciência na sua própria respiração, seja qual for esta respiração:

quer seja pelo nariz, pela boca, ventral, superficial, com pausas ou sem pausas. O fato de simplesmente calcar
a consciência no ritmo respiratório, evidentemente, irá permitir o que já é possível, já há algum tempo, que é o
mecanismo de switch da consciência, fazendo passar a respiração no coração e, em seguida, no nível celular.

***

Doravante, esta respiração (ainda uma vez, seja qual for a forma) se acompanha de percepções no nível do
peito, quer sejam simplesmente a percepção da Nova Aliança, quer seja a percepção de KI-RIS-TI e mesmo

de OD, ou até mesmo, em alguns casos, das Portas ATRAÇÃO e VISÃO, de tudo o que se refere ao peito, até
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o estremecimento do peito e as dores do peito.
 Se a sua consciência, focada na respiração, se colocar ao mesmo tempo nessas percepções do seu peito, se
vocês permanecerem focados no que acontece em vocês, vocês irão perceber um elemento novo que irá se
situar, de maneira preferencial, nas proximidades do Ponto ER do peito, desencadeando, não somente uma
Vibração, não somente um estremecimento, não somente uma irradiação para os outros Pontos que ali estão

conectados (KI-RIS-TI, chakra do Coração, Porta AL e Porta UNIDADE).
Mas chegará um momento (acompanhado da modificação dos Sons percebidos nos seus ouvidos ou em um

dos seus ouvidos, de percepções corporais tais como lhes foram dadas e descritas pelo Bem Amado JOÃO),
se a sua respiração continuar a ser vivenciada como elemento central da sua meditação ou de qualquer instante
em que vocês se consagrarem ao Apelo da Luz, então chegará um momento, não descritível pela presença de

uma Vibração, de um estremecimento, da percepção de uma Coroa Radiante ou do Fogo do Coração, mas,
muito mais, como um elemento vindo focalizar-se no Ponto ER ou ao redor dele.

A um dado momento, o conjunto das percepções sobre as quais vocês se centraram (que isso seja a própria
respiração, ou os sintomas que a acompanham), a chegada desta percepção que representa a certeza da sua
conexão com o Centro Galáctico e com o que chega do Céu, vocês irão constatar que, se houver realmente (e

isso não é decidido ao nível da cabeça, mas isso é vivido) a perda de toda referência temporal e espacial, a
perda daí onde estava a sua consciência, centrada na respiração ou na própria percepção do que acontece ao
redor do Ponto ER: há como um desmaio que ocorre, às vezes a sensação de ver uma Luz branca que se abre

no que está diante de vocês, na parede ou no teto ou no céu, se vocês estiverem deitados ao ar livre.

***

De qualquer modo, no momento desta ruptura, irá se perder todo contato com o próprio sentido de uma
experiência.

Se vocês viverem plenamente o que acontece naquele momento, então o que vocês irão viver (que nada pode
ser dito, a partir do momento em que há aquiescência à eliminação de toda consciência) irá lhes revelar, com
antecedência, o que vocês São, além da sua presença sobre este Mundo, além do seu Corpo de Estado de

Ser, além das Comunhões, além das Fusões com os Duplos, sejam eles quais forem.
Vocês irão dar no que pode ser nomeado o Absoluto ou o Último, nos momentos em que não existe mais

qualquer localização, em nenhum corpo, em nenhum tempo, em nenhum contato.
A chegada, no momento em que vocês respiram, da percepção do Ponto ER ou em sua zona circundante, vai

restituí-los à Essência Final do que todos nós Somos, antes de qualquer experiência, antes de qualquer
Dimensão.

Esse momento deve ser reconhecido, não para ali se focalizar, mas, sim, porque é naquele momento que é
preciso renunciar e não manifestar medo (seja ele qual for) ou uma questão (seja ela qual for), mas

simplesmente, pela própria respiração, continuar a respirar até o momento em que o conjunto dos sinais da
consciência se extinguir sozinho.

A respiração, em última análise e por fim, será percebida como inexistente.
Podendo ocorrer modificações importantes do ritmo cardíaco e da sua percepção.

***

A um dado momento, durante essas vivências que irão ocorrer, chegará um instante, localizável entre todos,
onde vocês adquirem, além de toda consciência, uma forma de não-consciência, já que não atribuída a

qualquer projeção.
E, aí, vocês irão descobrir a Verdade Absoluta, sem qualquer atributo.

A consciência não poderá se localizar.
A extinção da própria consciência irá instalá-los, durante o que é vivenciado ou depois do que é vivenciado, em

uma forma de Êxtase e de Paz.
Viver isso é sincronizar-se de novo com o Céu do Centro, com o coração do Coração e não mais ser alterado

pela falsificação deste mundo e da consciência.
O conjunto dos Véus isolantes, para vocês (individualmente e, no momento em que isso for coletivo), vocês

irão percebê-lo também, nitidamente.
Tornar-se-á evidente que a reconexão com o Céu, com a FONTE, restabelecida no coração do Coração, foi

efetuada.

***

Viver esta última reconexão traz o próprio sentido da Vida e o próprio sentido da Consciência.  
Haverá então um processo de não solidarização da própria consciência com o seu atributo neste mundo (ou

seja, com este corpo, com esta pessoa) e com este mundo, sem qualquer dificuldade, sem qualquer questão,
sem qualquer dúvida porque, como isso foi nomeado, é uma reconexão, um reconhecimento do que foi dito



por BIDI e por outros, como estando sempre aí, e tendo estado sempre aí, e que estará sempre aí.
A ruptura deste último Véu será a nada comparável, entre todas as experiências vivenciadas e todas as

consciências possíveis de viver sobre este mundo.
A sincronização com o Céu do Centro vai ocorrer de maneira cada vez mais evidente, ajustando a Terra e

ajustando vocês às novas áreas de Vida Ilimitada que se instalam, a partir da conclusão da Transição.
A respiração, assim como a última parte que lhes redefiniu UM AMIGO, referente ao seu Yoga da Unidade, são
os elementos mais capazes de assisti-los nesse processo de nova sincronização, de reconexão e que visam,

portanto, restabelecer a Verdade.
Isso não pede nada mais da sua parte senão do que eu acabo de falar.

Naturalmente, tudo o que pode contribuir para esvaziá-los do que é fútil, para viver isso (as preocupações, o
mental, as emoções, as atmosferas sobrecarregadas), cabe a vocês, como isso foi dito pela Estrela SNOW,
tirar suas conclusões quanto ao que lhes é desejável viver, no nível do seu ambiente, quando a Luz chamar

vocês, ou quando vocês decidirem sincronizar-se de novo, reconectar-se.

***

Existem circunstâncias capazes de privilegiar, existem circunstâncias facilitadoras, para permitir-lhes instalar-se
nesta respiração, assim como no movimento do Yoga da Unidade, dado por UM AMIGO (ver a série

“protocolos”) (1).
A ativação do conjunto da Lemniscata Sagrada focaliza, em um primeiro momento, e trabalha o que é

nomeado, na cabeça como no peito, o Ponto ER, manifestando então uma sensibilidade particular na cabeça
ou no coração, ou em ambos.

Isso tem o mesmo significado e a mesma ressonância. 
O desdobramento da Luz, concluído (no nível das Portas do Corpo de Estado de Ser e de tudo o que foi

realizado), leva-os, depois desse desdobramento, a um novo dobramento no centro do Centro, no coração do
Coração, no Céu do Centro, ilustrado e representado, na estrutura corporal, pelo Ponto ER da cabeça e pelo

Ponto ER do peito, denominado também 9º Corpo.
Não há, nesse nível, simplesmente, a capacidade para irradiar a Luz, mas, sim, realmente, doravante, para

receber ou receber de novo a irradiação da Luz Central, não falsificada e não alterada.
É esta reconexão, além da Onda da Vida, do Manto Azul da Graça, do Supramental, do Canal Mariano e do

conjunto das manifestações possíveis, que vai finalizar o retorno ao que vocês São.

***

As modificações que ocorrem, durante a ressincronização desse Ponto Central, permitem recuperar o Fogo
original elementar, traduzindo-se, a um dado momento, pelo retorno do Fogo Celeste ao conjunto da Terra.
As Portas AL e UNIDADE, acopladas, desta vez, não mais ao ponto central do chakra do Coração, mas ao

Ponto KI-RIS-TI, nas costas, realiza a junção final entre a Lemniscata Sagrada, a Merkabah Interdimensional, a
Porta KI-RIS-TI e o conjunto dos Duplos.

Naquele momento, o Corpo Etéreo, reconstituído pelas Partículas Adamantinas e não mais pelas Partículas
Prânicas, estará concluído, permitindo-lhes então viver a Presença desse novo Corpo Etéreo, através de

diversas sensações, de diversas percepções, tais como descritas pelo Bem Amado JOÃO.
O ajustamento desse Corpo Etéreo de Fogo, como vocês irão constatá-lo, será facilitado pela respiração, pela

natureza, pela água absorvida ou na qual vocês se imergem.
Vocês poderão notar, naquele momento, a intensificação das modificações das necessidades fisiológicas,

sejam elas quais forem.

***

A restituição do Corpo Etéreo de Fogo é, precisamente, para a grande maioria dos Despertos e dos Liberados
Viventes, o modo privilegiado de Translação Dimensional: Passagem da lagarta à borboleta, mudança total de

Vibração, de mundo e de ambiente.
Como nós sempre lhes dissemos, não são vocês que desaparecem, mas o mundo antigo.

As regras, se tanto é que podemos falar de regras (os mecanismos, de preferência, de funcionamento) desse
Corpo Etéreo (que é um Corpo de Luz), irão necessitar, para alguns, de uma forma de reajustamento,

necessitando da presença, ainda, de uma identidade física.
Outras utilidades também podem ser notadas, mas elas lhes foram detalhadas, por outro lado, com relação,

particularmente, à noção de recuperação memorial.
A Passagem, assim, para aqueles que terão vivenciado esta ressincronização com o Céu do Centro, a

Passagem de uma Dimensão a outra, far-se-á, portanto, sem ambiguidade, sem qualquer questionamento, sem
qualquer erro, mas com a Alegria mais significativa que possam experimentar.



Esse é um processo totalmente natural, mesmo se, efetivamente, do seu ponto de vista, é para vocês, ainda,
para a maioria, desconhecido.

Os mecanismos de funcionamento do Corpo de Luz ou Corpo Etéreo de Fogo são incomparáveis às regras do
mundo no qual nós estivemos encarnados.

Não se coloquem questões sobre o seu funcionamento porque, do mesmo modo, aqui, sobre a Terra, existem
funcionamentos automáticos, ou seja, que não requerem a sua consciência, como o fato de fazer circular o

sangue e de respirar.
Será exatamente o mesmo, e de maneira ainda mais evidente, quando a sua consciência, quando chegar a

hora, instalar-se definitivamente no Corpo de Luz ou Éter de Luz.

***

Os elementos que eu lhes comunico são destinados a fazê-los, simplesmente, então, reparar nos momentos
em que as Portas AL e UNIDADE, ou o Ponto ER, são mais manifestados, a fim de escolher esses momentos

privilegiados para realizar o que eu disse.
Um outro momento privilegiado é aquele em que, independentemente de um Apelo (eu especifico bem:

independentemente de um Apelo de um de nós, Arcanjo, Ancião, Estrela), no momento em que uma Presença
então, chamá-los, beneficiar-se também desta ressonância para realizar o mesmo exercício.

Isso é realizável, também, nos momentos em que a Onda da Vida se tornar mais intensa, segundo o seu
referencial interno.

Aqueles momentos são os momentos mais apropriados para esta reconexão, para esta ressincronização com
o Céu do Centro, no coração do Coração.

As minhas palavras cessarão aí.
Resta-nos um momento de questionamento, se houver.

***

Pergunta: pode ser que durante o que você descreveu, houvesse uma microrrespiração
permanecendo?

Esse é o objetivo.
Como eu disse, eu me comunico com vocês pelas palavras, pela Vibração, pelo Silêncio, no mesmo tempo e

espaço que o de vocês.

***

Pergunta: os períodos de Alinhamento são favoráveis para efetuar isso?

Eu sugiro a você, se eu não falei disso, a considerar o Alinhamento como um momento de Abandono total à
Luz, e do Si.
Nada mais.

***

Pergunta: existe um outro momento mais favorável?

Eu falei deles: o momento do Apelo da Luz, o momento de uma Presença que vocês não tenham solicitado, os
momentos em que vocês percebem os Pontos ER.

***

Pergunta: podemos também praticar isso quando estivermos na natureza, quando quisermos?

Sim, foi exatamente o que eu falei.
Há momentos privilegiados.

Há, efetivamente (e a questão foi colocada), momentos que não servem para isso, como o Alinhamento.
Há momentos que vocês podem utilizar vocês mesmos, independentemente de qualquer sinal.



***

Pergunta: será que o exercício da consciência sobre a respiração pode ser efetuado caminhando?

Dado o que se espera, é melhor evitar isso, caminhando ou fazendo outra coisa.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Permitam-me então, antes de deixá-los, estabelecer em nós todos, aqui, uma Comunhão sobre o Pilar do Ar.
Eu sou RAM, eu saúdo, em cada um de vocês, a Luz e o Amor.

Até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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

1 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 05 de julho de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articleca38.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-2_septembre_2012-articleca38.pdf
02 de setembro de 2012

(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

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

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