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O.M. AÏVANHOV– 3 de março de 2014 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, e encontrar outros, 

também, que eu encontro pela primeira vez, aqui, em todo caso. 

Eu lhes apresento, primeiramente, todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor, e estou aqui, com 

vocês, no âmbito de questionamentos que vocês, talvez, tenham a colocar-me. 

E eu os lembro, também de que, como, talvez, vocês tenham vivido, eu me comunico cada vez 

mais livremente, com inúmeros de vocês, seja por minha presença ao seu lado ou, para aqueles 

que estão mais abertos às minhas palavras, que podem ouvir-me cada vez mais facilmente, 

fornecer-lhes opiniões, conselhos e trocas, nesse processo que está em curso nesse momento, ao 

nível do que vocês haviam chamado Comunhões, e todos esses momentos, se querem, que os 

põem em contato, de maneira mais direta, eu diria, com as outras dimensões. 

Então, façamos, primeiramente, um pequeno momento de silêncio, está na moda, parece, antes 

de deixar-lhes a palavra para seus questionamentos, não é? 

… Efusão Vibratória… 

Eu aproveitarei, também, das questões que vocês vão colocar-me, para tentar dar-lhes, talvez, 

mais elementos sobre o que se desenrola, nesse momento, em vocês, não é? Através das 

diferentes percepções, por vezes, muito amplificadas e que chegam à sua consciência, seja ao 

nível do corpo ou ao nível de sua facilidade, maior ou menor, para observar e para estar nessa paz 

e nesse silêncio. 

Então, vamos começar por aquele que quer colocar a primeira questão. 

Eu os escuto. 

Eu creio que não há questões. 

É preciso deixar amadurecer o silêncio para que as questões cheguem, porque eu vejo, em todos, 

que vocês têm milhares de questões no interior de si, então, não hesitem em formulá-las, não é? 

Nós estamos entre nós. 

Então, talvez, para ajudar as questões, vou dar-lhes certo panorama dos processos que vocês 

vivem aqui, sobre esta Terra, para aqueles de vocês que têm uma das Coroas ativada e que 

percebem a intensidade e a amplificação dos processos que nós chamamos da Luz Vibral. 

Há, nesse momento, processos, como vocês o percebem – a maior parte de vocês – que são uma 

intensificação dos processos que vocês conhecem, mas, também, processos, eu diria, mais novos. 

Tudo o que se desenrola em vocês, nesse momento, obviamente, eu não falarei de tudo o que se 

desenrola na superfície desse mundo, porque vocês estão bem grandes para vê-lo por si mesmos, 

observá-lo, compreendê-lo e esclarecê-lo, sobretudo, no vislumbre e à luz do que vocês vivem no 

interior de seu ser. 

Então, primeiramente, quaisquer que sejam os processos da Luz Vibral que se impactam em vocês, 

vocês constatam, talvez, certamente, todos, uma capacidade muito maior para desprender-se de 

problemáticas desse corpo ou desse mundo. 
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É claro, essa interação entre a Luz Vibral ou, se preferem, o corpo de Existência, a Onda de Vida, a 

descida do Ultravioleta e todos esses processos que vocês conhecem perfeitamente, juntam-se, 

hoje, em um processo de um ápice muito mais intenso. 

Mas não se vai estender sobre a descrição dessas diferentes manifestações; elas são mais ou 

menos as mesmas para vocês todos, mesmo se elas não se desenrolem na mesma cronologia, 

segundo a mesma ordem. 

Tudo isso concorre para desincrustá-los, sem fugir do que quer que seja, das condições limitadas 

desse mundo, antes de tudo, pela consciência, porque esse corpo, vocês sabem que ele é 

tributário de tudo o que se desenrola nessa dimensão. 

Mesmo quando há transformações que se produziram e que continuam a produzir-se nesse corpo, 

o que nos interessa mais é o estado em que está sua consciência e sua capacidade, eu diria, cada 

vez mais facilitada, para basculá-los a si mesmos, mesmo sem o querer, diretamente nessa 

consciência expandida, que nosso bem amado João chama a Supraconsciência ou o Supramental. 

Mas, sobretudo, a capacidade para desprender-se, não para voar, porque vocês todos sabem que 

tudo se desenrola aqui e que, mesmo se vocês tenham experiências em outras dimensões, na 

Existência, o mais importante é que, antes do segundo sinal cósmico, vocês sejam, todos, capazes 

de desprender-se, no momento vindo, pelo impulso desse sinal cósmico, sem qualquer 

dificuldade, sem qualquer resistência e sem qualquer medo. 

Então, vocês todos constatam, segundo seu nível de experiência, segundo sua espécie de 

maturidade no processo da Luz Vibral para passar, para bascular da consciência comum, que lhes 

permite fazer o que é preciso fazer nesse mundo, que vocês têm que fazer, para um estado no 

qual há como que uma dissolução, e é a palavra, aliás, que foi empregada há três anos, no 

momento em que todos os processos de Comunhão, Fusão, Dissolução foram-lhes explicados. 

Portanto, vocês têm sido preparados, eu diria, para desincrustar-se do efêmero e do ilusório. 

Então, é mais ou menos evidente, de acordo com vocês, é mais ou menos fácil, mas, se vocês 

olham o desenrolar do que lhes aconteceu desde vários anos, vocês são, de qualquer forma, 

forçados a declarar e ver que é muito mais fácil do que antes. 

E esse processo de basculamento mais fácil é extremamente importante. 

Vocês se lembram, há alguns anos, Sri Aurobindo falava-lhes de certo número de etapas do 

Choque da Humanidade, a preparação que vocês viveram, os ajustes que viveram com a Luz 

Vibral, não vou tomar toda a ativação das Portas, das Estrelas, das Cruzes, a Onda de Vida e os 

diferentes processos que concernem aos diferentes chacras ou as diferentes Coroas radiantes, isso 

vocês conhecem, perfeitamente, seja por tê-lo lido ou por vivê-lo. 

O importante é sua capacidade para bascular e, se vocês basculam com extrema rapidez quando o 

decidem ou, por vezes, quando a Luz lhes cai em cima, é uma garantia de sua capacidade para 

viver a Ascensão em uma facilidade e uma fluidez muito maior do que aquele que está na 

resistência, no medo, ou que está, eu diria, identificado ao seu corpo e a essa pequena pessoa. 

Em resumo, quanto mais o basculamento faz-se se maneira instantânea e fácil, mais vocês têm 

certeza, eu diria, de não experimentar qualquer resistência da consciência comum, da consciência 

da personalidade, do ego, vocês chamem como quiserem, do que é limitado, para aceder, eu diria, 

ao seu destino final. 
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Considerem isso entre parêntesis, é claro, porque o destino final é aqui e agora. 

Eu não vou voltar a isso, mas sua capacidade para fazer, como dizia Sri Aurobindo, esse switch da 

consciência torna-o, hoje, muito mais instantâneo, muito mais fácil do que era o caso há alguns 

anos. 

De sua capacidade para a rapidez de seu basculamento, de seu switch, decorrerá, também, eu 

diria, certa forma de facilidade para o conjunto, eu diria, do Coletivo da humanidade, qualquer 

que seja esse famoso destino final. 

É o trabalho dos Ancoradores, dos Semeadores de Luz, mas em um nível diferente que concerne, 

agora, especificamente, a esse último basculamento, que não é mais uma reversão, porque isso 

vocês fizeram, de diferentes modos, a passagem do ego ao Coração, a reversão da Shakti, a 

reversão da Onda de Vida, todos esses processos vibrais que modificaram, alquimizaram suas 

células para um processo muito mais simples, sem questionamento, sem interrogação, com, eu 

diria, certa evidência. 

E essa evidência vai tornar-se cada vez mais flagrante, progressivamente e à medida que vocês 

experimentarem, em especial durante esse mês de março, sua capacidade para passar de um ao 

outro, mas, também, do outro ao um, com uma facilidade que eu qualificaria de muito natural. 

Portanto, o que se desenrola, em vocês, é essa espécie de aprendizado do basculamento, a 

capacidade para navegar de um estado a outro que confina, eu os lembro, na Infinita Presença, 

para esse estado de Morada de Paz, no qual nada mais pode interferir. 

Vocês sabem – eu não vou voltar a isso – é esse espaço no qual, instantaneamente, vocês estão na 

Paz, na Alegria, no contentamento, no qual tudo o que existia alguns minutos antes na consciência 

comum, nas dificuldades e nas alegrias da vida comum, não pode mais resistir ou retardar esse 

basculamento. 

Tentem, durante, se isso já não foi feito, não no momento em que isso se produz, mas quando 

vocês olham o que aconteceu, quaisquer que sejam as circunstâncias, sua própria facilidade para 

bascular, para deixar-se bascular, para deixar essa Eternidade, esse corpo de Existência, essa Luz 

Vibral ser o que vocês são, com uma dissolução total de qualquer noção de identidade, de 

identificação. 

É claro, vocês sabem que, quando voltam, vocês têm, sempre, que enfrentar o que a vida dá-lhes a 

fazer, cada um segundo seu caminho, cada um segundo o que ele é, não é?. 

Mas vocês constatam que, qualquer que seja o evento que possa produzir-se, sobretudo, quando 

ele é desagradável em sua vida, eu diria, social ou interior, por exemplo, uma doença, por 

exemplo, uma dor, por exemplo, uma contrariedade de qualquer natureza que seja, vocês vão 

dar-se conta de que, se o problema é enorme, qualquer que seja a intensidade desse problema, se 

vocês basculam facilmente, ele desaparece, completamente. 

Quando vocês voltam, é claro, o problema está aí, mas o ponto de vista de sua consciência faz com 

que ele não tenha poder sobre vocês, em sua Eternidade, e esse é o ponto, eu diria, o mais capital. 

Vocês sabem, não há mais tantas novas informações que nós damos, quer seja pelo que vocês 

nomearam o Coletivo do Um, o Coletivo dos filhos do Um, por aqueles que se comunicam conosco 

de maneira mais habitual, cada um, é claro, com seu tom. 
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São apenas repetições, apenas meios de aproximá-los, finalmente – pelas palavras que dizemos, 

uns e outros –, dessa famosa facilidade de basculamento. 

Quanto mais facilmente vocês conseguem o switch, mais vocês têm certeza de que, o que quer 

que aconteça, em qualquer prazo de tempo que seja, vocês estarão maduros para viver isso, sem 

qualquer remorso, sem qualquer arrependimento e sem qualquer apreensão mental ou vivência, 

mesmo, no corpo, ou ao nível das emoções, e é aí que vocês podem ver, eu diria, de qualquer 

modo, os progressos que fizeram durante este ano e pouco, no qual vocês evoluíram, de maneira 

a aproximarem-se dessa famosa facilidade. 

Isso é muito importante. 

Portanto, eu os engajo a verificarem, por si mesmos, como se produzem seus basculamentos. 

Eu não falo das experiências na Existência, do Fogo do Coração ou da Onda de Vida porque, para 

muitos de vocês, aqui e alhures, aliás, o processo de atenção portada sobre a vibração não 

apresenta mais o mesmo interesse do que era apresentado há dois ou três anos. 

Porque tudo está concluído em sua preparação. 

Tudo está terminado, e você tem, simplesmente, que verificar sua capacidade para bascular, com 

extrema rapidez, várias vezes por dia, de um estado a outro, sem ser incomodado, de maneira 

alguma, sem ser alterado, de maneira alguma. 

E, sobre esse princípio de Eternidade ou, se preferem, do observador, eu diria, simplesmente, que 

o mais importante, agora, é esse basculamento e o modo pelo qual vocês o vivem. 

Não é mais tempo, agora, de interessarem-se pelas diferentes vibrações, porque elas estão, todas, 

instaladas, quer seja o Fogo do Coração, quer seja a Onda de Vida, quer ela tenha subido ou não, 

aliás. 

Quer sejam as Estrelas, as Portas que se manifestem, como vocês sabem, por vezes, de modo cada 

vez mais intenso. 

Mas o essencial não está aí. 

O essencial está, verdadeiramente, depois, no olhar que vocês portam sobre o que tenham vivido, 

o modo pelo qual vocês vivem esse basculamento. 

Quanto mais é fácil, mais vocês têm certeza de uma coisa, é que, quando o momento coletivo 

estiver aí, vocês o terão vivido, seu Choque da Humanidade. 

O Choque da humanidade é, como dizia Cristo: «Pai, eu entrego meu Espírito em suas mãos». 

É aceitar desaparecer, inteiramente, no grande Tudo, no Absoluto. 

Chamem a isso como quiserem. 

E, sobretudo, o marcador desse basculamento é, sobretudo, a maior capacidade – quaisquer que 

sejam as circunstâncias de sua vida – para experimentar, para sentir uma Alegria que não pode ser 

afetada, justamente, pelas circunstâncias de sua vida. 

Ela lhes demonstrará que vocês estão totalmente desacoplados das reações emocionais, das 

reações mentais. 

Em suma, de tudo o que concerne à personalidade e ao ego limitado. 

Aí está, se eu devia dizer uma coisa importante, é isso. 
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Porque é, exatamente, isso. 

Então, é claro, vocês sabem que há, ainda hoje, pessoas que descobrem processos vibratórios. 

Então, para eles, nós repetimos o que já foi amplamente dito. 

Mas vocês têm, em tudo o que foi dado durante os sete anos, de 2005 a 2012, todos os 

elementos. 

Quer seja por nós, Anciões, quer seja pelas Estrelas, quer seja pelos Arcanjos, absolutamente 

todos os elementos foram-lhes dados. 

Aí está o que eu tinha a dizer. 

Em relação a isso, também, se vocês têm questionamentos, bem, eu os escuto atentamente, 

Vejo que já dormem. 

Ou que bascularam. 

Não é gentil bascular quando eu basculo para vocês. 

E eu, também, posso fazer o silêncio, hein? 

Então, eu continuo, enquanto vocês nada têm a dizer. 

Então, vocês constatam, também, que seus hábitos, seus usos e costumes, como se diz, de 

funcionamento nessa dimensão são, necessariamente, transformados, a partir do instante em que 

o basculamento faz-se cada vez mais facilmente. 

Vocês constatam, também, que há menos tomadas em relação aos eventos. 

Isso vai traduzir-se, também, por uma capacidade muito maior para estar, de algum modo, no 

desenrolar de sua vida aqui sobre a Terra, para ser, muito mais facilmente, o observador. 

O observador, o ponto de vista do observador, que lhes dá a ver suas próprias emoções, seu 

próprio mental, seus próprios apegos, sua própria lacuna e suas próprias alegrias. 

E é assim que vocês conseguem, eu diria, tomar consciência, ou seja, iluminar, de algum modo, o 

que pode restar, em vocês, de resistências. 

Então, essas resistências são de toda natureza. 

Elas são inscritas, é claro, na noção de responsabilidade desta vida. 

Quer seja, por exemplo, se você é uma mulher, em relação aos seus filhos, mas, também, mesmo 

em relação a isso, será que você está na inquietação ou será que, aí também, você deixa aos seus 

filhos a liberdade de ser o que eles são, ao mesmo tempo mantendo seu papel de pai ou de mãe? 

Mas, também, o modo pelo qual você tem que interagir com tudo o que era qualificado de 

exterior a si, ou seja, as regras sociais, as regras profissionais, as regras que lhe concernem, a si 

mesmo, em relação, por exemplo, à alimentação, a tudo o que foi engramado no ser humano, 

qualquer que seja, desde seu nascimento. 

Quer sejam as regras alimentares, as regras sociais, as regras afetivas. 

Vocês chegam a observar isso como, é claro, concernente a vocês, mas, também, que não lhes 

concerne, porque concernente, unicamente, à parte que está na cena de teatro. 

As convenções sociais, as relações com os filhos, com os pais, com os amigos, com os irmãos e 

irmãs e, também, com os inimigos. 
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Porque, hoje, tudo o que faz a Luz Vibral é, justamente, pô-los aqui e agora, completamente, aqui 

e agora. 

Mas, de algum modo, esse «Aqui e Agora» é muito mais amplo, muito mais vasto do que o que é 

chamado o «aqui e agora» do Si, ou seja, a capacidade de ver, como dizia Bidi há um ano e pouco, 

eu diria, quase dois anos, de dar-lhes essa capacidade para ver-se interpretar um personagem e 

não mais identificar-se a esse personagem, ao mesmo tempo não fugindo da realidade desse 

personagem e levar a efeito o que a vida atribui a vocês, mesmo nesse mundo confinado, entre 

aspas. 

Portanto, tudo isso, se querem, é, de algum modo, uma ampliação do ponto de vista. 

Vocês não são mais tributários de um ponto de vista, aquele de uma pessoa, aquele de um grupo, 

aquele de uma programação pela educação, pela própria sociedade, por leis e regras. 

Mas vocês são, como dizia Irmão K, vocês descobrem agora, de maneira, talvez, mais verdadeira, o 

que se chama a Autonomia e a Liberdade. 

Você pode estar na prisão, você pode estar preso a quem quer que seja ou ao que quer que seja e 

descobrir, apesar disso, a Autonomia e a Liberdade. 

Esses são pontos de apoio essenciais para permitir-lhes, neste período, desincrustar o que pode 

estar, ainda, incrustado, tudo o que concerne aos medos, quaisquer que sejam, para estar, ainda 

mais, nessa disponibilidade da Luz e do Amor, porque a verdadeira Alegria, vocês sabem, ela 

depende apenas disso. 

Ela não depende de qualquer satisfação ligada a pais, filhos, um amor, um trabalho, um lugar de 

vida ou o que quer que seja. 

A verdadeira satisfação é o que vocês descobrem. 

É quando vocês basculam, vocês reencontram sua natureza, reencontram sua Eternidade, a 

Existência ou o Absoluto. 

E vocês são, realmente, liberados. 

É o aprendizado, para aqueles que não viveram, eu diria, a Onda de Vida desde o início, com sua 

subida até o topo do crânio, porque há, entre vocês, os que sentiram a Onda de Vida que parou, 

eu os lembro, nos dois primeiros chacras. 

Mas, agora, vocês têm, verdadeiramente, os meios reais, objetivos, de em nada mais acreditarem, 

mas fazerem sua própria vivência, sua própria experiência desse estado especial. 

Não é um estado desconectado ou que plana. 

Vocês estão, é claro, perfeitamente aí. 

A respeito disso, aliás, vocês verão, talvez, pessoas que lhes dirão que vocês não têm os pés sobre 

a terra. 

Mas vocês são obrigados a ter os pés sobre a terra, para que a Onda de Vida suba em vocês. 

Portanto, vocês estão enraizados. 

Mas vocês estão enraizados em uma nova realidade que se sobrepõe à realidade efêmera. 

E cabe a vocês, aí também, através da facilidade desse basculamento, que vocês podem 

experimentar a Alegria. 
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Quanto mais vocês deixam fazer o que deve ser, mais vocês se desincrustam dos apegos da 

pessoa, menos vocês dão peso aos medos, às angústias, ao corpo, à personalidade, melhor vocês 

são nesse corpo e nesse mundo. 

Porque, ao mesmo tempo ali estando, vocês não são mais desse mundo, como dizia Cristo. 

E é isso que vocês provam, que experimentam agora. 

E é isso, certamente, a coisa a mais importante. 

Observem sua velocidade, eu diria – se é que se possa falar de velocidade –, de basculamento. 

Quanto mais vocês basculam facilmente, mesmo que seja vinte vezes por dia, mais vocês estarão 

prontos para viver o Choque coletivo da humanidade. 

Aí está o que eu tinha a dizer. 

Então, agora, se vocês não têm questões em relação a isso, bem, vamos comungar no silêncio. 

Mas se vocês ainda não têm questões. 

Eu vejo que as bicicletas [o mental, para OMA], definitivamente, pararam de girar. 

Não há mais bicicleta, não há mais selim, não há mais pedais, não há mais freios, tampouco. 

E não há mais rodas. 

Temos, talvez, uma questão. 

Questão: acontece-me, por vezes, de vomitar pela manhã, ao acordar. Será que isso releva de 

resistências? 

Então, seu corpo elimina. 

Por exemplo, diz-se que os vírus, as bronquites, as rinofaringites são, também, algo que se elimina. 

As náuseas, os vômitos são ligados a um trabalho que se faz à noite, no que se chama de portas 

Atração e visão que agem, como vocês sabem, no fígado, no baço, na vesícula biliar, na digestão. 

Os vômitos da manhã não são uma resistência. 

Eles são um ajuste, uma aclimatação ao que você vive, mesmo se você não tenha a lembrança 

consciente disso em suas noites. 

À noite, como foi explicado por Bidi com as quatro consciências, foi-lhes falado da consciência 

comum, da a-consciência do sono, da consciência Turiya. 

Mas a maior parte de vocês, se você é honesto, nos momentos em que você bascula, nada mais 

há. 

Isso quer dizer que você não tem mesmo, mais, necessidade de viajar em embarcações, em outros 

sistemas solares. 

E isso não é o néant. 

É o néant para a personalidade. 

Mas eu o lembro de que esse estado de plenitude sem forma, sem manifestações, sem 

consciência projetada onde quer que seja, é sua natureza, nossa natureza eterna, esse famoso 

Absoluto de que falou Bidi. 
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Então, no momento em que você volta ao seu corpo, há toda essa alquimia que se produz, como 

quando de momentos de basculamento, que pode, efetivamente, desencadear esses processos de 

vômitos. 

Mas eu o lembro, também, de que há certo número de elementos que são, ainda, aplicáveis. 

Você tem um corpo, esse corpo obedece, de qualquer forma, às leis desse mundo, às leis da 

fisiologia desse mundo, desse corpo. 

Portanto, se você tem, pela manhã, demasiado facilmente, vômitos, coloque-se, também, a 

questão de algo que não seja resistências, mas que são poluentes em seu corpo. 

Quer seja a natureza dos alimentos, quer seja o que é absorvido que pode, efetivamente, causar 

um mal físico. 

Mas você vai concordar comigo, eu espero, para dizer, comigo que, mesmo se há esse vômito pela 

manhã, ou qualquer outro sintoma, isso não afeta o que você é. 

E está, efetivamente aí, o mais importante. 

Mas, se você quer que esse corpo seja perfeitamente sadio, que esse saco de carne seja, 

verdadeiramente o Templo no qual a Luz escolheu domicílio, inteira e totalmente, é preciso, 

também, vigiar, de qualquer forma, para respeitar algumas regras de funcionamento desse corpo. 

Eu penso, por exemplo, na natureza dos alimentos, também, nos diferentes venenos ou tóxicos 

que representam o tabaco e outros produtos que podem interferir, segundo sua própria fisiologia. 

Você bem sabe que há irmãos e irmãs que podem empanturrar-se de comida, mesmo com 

animais, sem ter o mínimo problema. 

Mas é evidente que, mesmo como dizia Cristo, o que é importante é o que sai de sua boca, não é o 

que ali entra. 

Mas seu corpo é, de qualquer forma, em certa medida, tributário do que você o faz viver, através 

do que você põe pra dentro. 

E, talvez, esse corpo vá dar-lhe sinais, não sua consciência, mas esse corpo, simplesmente, de que 

tem coisas com as quais ele não está de acordo. 

Não ao nível de resistências da consciência, mas esse corpo não está, talvez, pronto a absorver 

algumas coisas ou, em todo caso, a modificar os modos pelos quais é absorvido. 

E eu lembro que todo alimento, sobretudo neste período, que é absorvido após a caída do Sol, 

depois que o Sol se põe, arrisca ter efeitos secundários. 

Porque, no momento em que o Sol se põe, é preciso que seu sol interior brilhe. 

E se, naquele momento, você absorve alimentos demasiado pesados, indigestos, pouco refinados, 

pedaços demasiado grandes, você terá ou imediatamente, ou à noite, ou pela manhã, processos 

digestivos não muito agradáveis. 

Aí está o que eu posso dizer sobre isso. 

Portanto, não é uma resistência ou medos, é, simplesmente, o modo de ocupar-se desse corpo. 

Questão: as dores intensificam-se, cada vez mais, em especial ao nível do coração e da cabeça. É 

um trabalho que se faz ao nível do corpo ou é, simplesmente, a Luz que é mais forte? 
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O que eu posso dizer, simplesmente, e você constatou, é que os processos de dor ligados às 

vibrações, seja o Fogo do coração, seja a Onda de Vida, seja, como você diz, as dores ao nível do 

peito ou ao nível da cabeça são perfeitamente lógicos, não são resistências. 

A Porta Estreita foi cruzada, o último basculamento, a última reversão ocorreu, está certo, agora, 

há, também, limitações fisiológicas desse corpo em relação à Luz. 

E você diz, efetivamente, que, se esse corpo pudesse resistir à Luz Vibral, em sua totalidade, não 

haveria razão alguma para que você mudasse de dimensão, não é? 

A vida poderia continuar nesse mundo, e você sabe que isso é impossível. 

Portanto, isso não é uma resistência, mas é um ajuste, um equilíbrio que se faz. 

Mas as dores no Coração ou na cabeça e, sobretudo, nesse momento, aí, o que você vive nada é 

em relação ao que você vai viver, eu diria, daqui a uma semana e meia. 

Isso vai amplificar-se. 

Então, é claro, essa dor, quando você passa ao Absoluto, quando passa nesse basculamento, não 

há mais dor. 

Mas, quando você volta, a dor está aí. 

Por vezes, a dor pode, mesmo, impedir, conforme você, esse basculamento. 

Bem, é preciso, simplesmente, não mais portar atenção, ainda que apenas por sua consciência, 

não falar disso, sobre as dores que você vive. 

Agora, contudo, há alguns anos, diziam-lhes para portar sua atenção sobre tal ponto do corpo, 

sobre tal Porta, tal Estrela, tal chacra; hoje, tenho vontade de dizer-lhes: deixem fazer tudo isso. 

Isso se faz sozinho, pela Inteligência da Luz. 

E, quanto mais a Inteligência da Luz puder trabalhar, mais você terá dor. 

Uma dor atroz, em algumas Portas e alguns lugares do corpo. 

Mas isso não é uma resistência. 

A única resistência, nesse nível, virá do fato de inclinar-se sobre isso, para encontrar uma 

explicação ou para tentar, como dizer…, integrar essa dor. 

Isso não é possível. 

O corpo transforma-se. 

Ele se transforma para desaparecer. 

É uma evidência. 

Então, é claro, aquele que permanece no ego não pode – porque ele não tem a experiência – 

aceitar que isso seja possível e que isso esteja à sua porta. 

É claro, é normal. 

Mas para você que tem vivido esses processos de transformação, que tem vivido esses processos 

vibratórios, as dores, vão, efetivamente, tornar-se cada vez mais intensas. 

Mas isso não é uma resistência da consciência. 

E eu posso dizer-lhe, aliás, a você, em relação ao seu companheiro que se foi, lembre-se: ele se foi, 

mas o corpo não. 
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É a resistência normal, que se chama o reflexo de sobrevivência do corpo. 

Mas isso nada tem a ver com a consciência. 

É uma consciência, eu diria, instintiva, desse corpo biológico, para manter certa coerência, como 

vocês chamam a isso, certo equilíbrio fisiológico, certo equilíbrio de suas funções. 

Então, é claro, nesse corpo, nesse mundo, que foi tão provado de Luz, no início, há processos 

vibratórios, há uma alquimia, uma transformação da consciência, há uma abertura das Portas, das 

Estrelas, agora tudo isso é feito. 

Está aberto, e você tem dores ainda mais fortes. 

Mas essas dores são dores vibrais. 

Não é preciso dar crédito a elas. 

Porque, sem isso, o que é que vai acontecer? 

Sua atenção, e a energia, vai seguir sua consciência. 

Se sua consciência foca-se na dor, o que é que acontece? 

A dor reforça-se. 

Então, vá colher flores, vá dormir, faça uma atividade manual, vá ao cinema, faça o que quiser, 

mas não se ocupe com o que se desenrola. 

É o único modo, eu diria, não de esquecer, mas de transcender esses processos vibratórios 

extremamente intensos que se produzem no chacra do coração, no peito. 

Questão: nós somos quatro a ter a intenção de mudar para a Espanha. 

Você poderia dizer-nos algumas palavras de apoio? 

Faça o que a Fluidez da Unidade lhe dita. 

Olhe, por exemplo, as dificuldades, a cada vez que você teve a possibilidade de mudar em sua 

região, as portas sempre se fecharam, não é? 

Então, ou você aí vê uma punição, ou aí vê, efetivamente, outro objetivo. 

Tudo, em sua vida, e você sabe muito bem e pertinentemente disso, o que é da ordem da Luz é, 

sempre, fácil e, sempre, evidente, qualquer que seja a dificuldade para a personalidade. 

Assim que há resistência da vida, que não é uma resistência sua ou um bloqueio seu, a Luz sabe, 

muito bem, pela Inteligência dela, o que é bom para você. 

Aliás, eu o lembro de que o Arcanjo Anael enviou alguns de nossos canais à Espanha, por uma 

razão muito precisa. 

Veja você um pouco as manipulações que ocorreram em relação a essa obra de Luz que foi Autres 

Dimensions. 

O poder que ainda está em vigor está agonizando. 

Um poder que está agonizando procura sempre, ainda mais, com veemência, bloquear o que ele 

sente ser, para ele, um perigo, com todas as maneiras possíveis. 

Então, aí, eu diria que evitamos acontecimentos mais graves do que o que acontece, por exemplo, 

em outros domínios, hoje, em seu mundo, seja nos domínios políticos, nos domínios da guerra, 

nos domínios das finanças, não é? 
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Portanto, o que foi a facilidade até 2012, não é mais fácil. 

O que isso quer dizer? 

Que não há resistência, isso quer dizer que é preciso seguir as linhas de menor resistência da Luz. 

Não há necessidade de colocar a questão se está bem ou não está bem. 

Olhe, por exemplo, quando você coloca uma decisão ou uma intenção em relação à sua vida, 

qualquer que seja, o que acontece? 

Será que é fácil ou não? 

Não se esqueça de que as regras do jogo deste período não são as mesmas que até 2012. 

Há sistemas que sabem, pertinentemente, que eles estão morrendo, os maus rapazes. 

O que vocês querem que faça alguém que está confinado na própria personalidade? 

Ele vai defender sua personalidade com todos os meios que estão à sua disposição; 

Aqueles que estão no poder vão utilizar o poder. 

Se, agora, a Fluidez da Unidade, os fenômenos de sincronia abrem-lhes as portas aqui ou alhures, 

ou no outro extremo do planeta, fiquem tranquilos, tudo será feito para que o que é sua linha de 

menor resistência ambiental, digamos, realize-se na maior das facilidades. 

Em todos os níveis. 

Você pode ter dez mil ideias ao mesmo tempo: ir à Espanha, ir ao Brasil, ir ao Canadá, ficar aqui, 

mas olhe, a cada vez, o que se desenrola. 

Sua posição de observador torna-lhe as coisas mais fáceis. 

Isso lhe permite olhar objetivamente. 

Nas circunstâncias de sua vida atual, será que o que você empreendeu foi facilitado? 

Olhe o que foi facilitado. 

Em suas diligências, em suas atividades. 

E olhe o que não é facilitado. 

Não são resistências de você, isso é ligado às circunstâncias de vida que são diferentes, conforme 

os países, conforme, justamente, aqueles que estão, eu diria, ainda por pouco tempo, ou que 

creem ser os mestres do poder. 

Portanto, cabe a você ver, não pesar o pró e o contra, mas ver, realmente, objetivamente, para 

onde o conduzem as linhas de menor resistência que não são ligadas à sua consciência, mas à vida, 

simplesmente, aqui. 

Onde será que é fácil? 

Onde será que é difícil? 

Portanto, é muito fácil dar-se conta. 

Olhem o que aconteceu, como eu digo, desde 2012, em sua vida. 

Eu falo tanto para vocês como para outros. 

O que é que foi facilitado? 

O que é que se tornou fácil e, em contrapartida, o que é que foi, entre aspas, proibido? 
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Não são, jamais, punições, mesmo se, por vezes, haja decepções. 

É, unicamente, porque a Inteligência da Luz não poderá, jamais, ser superada pela inteligência do 

ego. 

Portanto, quando você coloca uma escolha ou uma decisão, olhe se é fácil. 

Se é fácil, então, isso será ainda mais facilitado. 

E tudo funcionará, como vocês dizem, como um relógio, perfeitamente. 

Enquanto, no caso oposto, bem, você se encontrará confrontado a obstáculos cada vez mais 

virulentos. 

É assim para todas as circunstâncias de sua vida com o ambiente. 

Coloque um ato, tome uma decisão, e veja a Inteligência da Luz no trabalho. 

Há experiências de uns e de outros, em relação, por exemplo, a iniciar atividades para ocupar-se, 

para fazer algo. 

Houve uns e outros, e eu falo, em especial, daqueles que vivem aqui, que tiveram a oportunidade 

de levar a efeito essa alquimia interior de basculamento facilitado, sem qualquer imposição, sem 

ter que procurar outra coisa. 

Será que era isso o mais importante ou não? 

A posteriori, olhando para trás, é evidente que era o mais fácil. 

Mas, se você tem necessidade do Caribe, vá ao Caribe; se você tem necessidade dos Alpes, vá aos 

Alpes. 

Se você tem necessidade de não se mover, não se mova. 

Mas o que deve fazer-se far-se-á, facilmente, assim que você tenha colocado a interrogação e a 

intenção. 

E é assim para tudo, hein? 

Para ir fazer as compras alimentares, para ir ver um amigo como para as grandes diligências de 

suas vidas. 

A Luz é simples, e todas as suas escolhas simples serão realizadas pela Inteligência da Luz. 

Você colocou a intenção, ou a escolha, ou a decisão e, depois, observe. 

Mas isso você sabe. 

É a Fluidez da Unidade, é a Inteligência da Luz. 

É, também: «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha», ou seja, isso não é tornar-se um 

vegetal, não é não mais realizar qualquer ato. 

É decidir algo em sua cabeça, nos atos, e ver se o que você decidiu é fácil ou não fácil. 

É extremamente simples, não? 

Há os que aproveitaram para dormir aí… 

Questão: você poderia esclarecer-nos sobre a importância dos elementos vento e água nessa 

região específica? 

Oh, isso faz parte do que se chamam os Cavaleiros, não é? Os Hayoth Ha Kodesh. 

Os Quatro Elementos, você sabe quais são. 
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Há elementos que são marcados pelo frio, pelo calor, outros, pela umidade outros, pela seca. 

É a ação dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que vocês já têm, há mais de um ano, mas que se 

intensifica, como vocês o veem, por toda a parte sobre a Terra. 

Portanto, nesta região, é uma região que, eu o lembro, ao pé dos Pirineus, havia sido dada, há 

muito numerosos anos, tanto por Autres Dimensions, por Maria, como por outras fontes, uma 

região protegida. 

Mas protegida de quê? 

Protegida em relação a um cenário no qual os eventos cósmicos teriam ocorrido muito mais cedo. 

Mas, como eu diria, o dado mudou, não é? 

Uma vez que vocês ainda estão aqui, eu creio, sobre esta Terra. 

Portanto, não há mais que se ocupar de estar em tal lugar ou tal outro lugar. 

Vá, simplesmente, esteja onde a Luz guia você e o chama. 

Portanto, os elementos são diversos, de acordo com os continentes. 

Eu o lembro de que a atividade dos elementos exteriores é, também, a atividade de suas próprias 

emoções no interior: o vento é a mudança; a água é a plasticidade, é a receptividade, é a 

feminilidade etc. etc. 

E, conforme os lugares nos quais se manifestam os Cavaleiros, você pode daí deduzir o que é 

necessário, não mais para um indivíduo, mas para um determinado território geográfico, com todo 

o excesso de que já falei, há numerosos anos, que assinalou, efetivamente, o desarranjo climático 

preliminar ao evento cósmico. 

Que é também induzido, os Hayoth Ha Kodesh, os Cavaleiros do Apocalipse, os elementos que se 

movimentam são ligados a esse sinal cósmico que vocês ainda não veem. 

Que será visível no momento oportuno. 

Mas, eu diria todos os parâmetros da configuração da cena final do teatro já estão aí. 

Inteiramente aí. 

Então, é claro, aquele que não quer ver, até o último momento, nada verá. 

É o mesmo princípio que aquele que morre e que recusa crer que está morto. 

Você sabe que há desencarnados que, no tempo, ficam vagando há centenas de anos, persuadidos 

de estarem vivos. 

É exatamente a mesma coisa. 

É o mesmo processo, em uma escala diferente, eu diria. 

Vocês têm outras questões? 

Eu creio que está terminado, para as questões. 

Bem, se vocês terminaram com as questões, eu nada mais tenho a acrescentar. 

Eu penso que lhes dei elementos extremamente precisos e pontuais que são importantes, é essa 

noção de basculamento. 
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Todo o resto, mesmo se, efetivamente, por outros canais, nós apresentamos, cem vezes, o 

trabalho sobre a obra, nós apresentamos, permanentemente, as coisas que já foram ditas, vocês 

sabem disso, pertinentemente, mas é importante para aqueles que não o vibraram e ouviram. 

E, para vocês, eu posso dizer que o mais importante, agora, é o que eu disse, sua facilidade para 

bascular, sem mesmo querer, é a garantia de sua Liberdade. 

E que, no momento do advento cósmico, vocês estarão prontos, sem dificuldade alguma. 

A única advertência é para não mais tomar a maneira fácil de dizer: «Ah, sim, mas eu estou tão 

bem aí dentro que nada mais faço de minha vida». 

Porque a Vida pede-lhes para fazer algumas coisas, mais ou menos conforme o que vocês são, 

conforme sua linha de vida, eu diria. 

É isso que é o mais fundamental e que eu lhes peço, verdadeiramente, para entrar no Coração e 

na cabeça. 

Se vocês basculam facilmente, continuem a viver sua vida. 

Não se ocupem mais de suas vibrações, de suas dores e, eu diria, mesmo, ao limite, não se 

ocupem mais do que nós lhes dizemos. 

Vocês não têm mais necessidade disso, vocês têm tudo em si. 

Porque, se vocês nos escutam, de maneira regular, o que é que vai acontecer? 

Vocês vão reativar as vibrações, e sua atenção será portada sobre as vibrações. 

E isso se fará, talvez, em detrimento de seu basculamento, seu desaparecimento. 

Aí está o que eu tinha a dizer. 

Sem última questão? 

Não, muito obrigado. 

Bem, meus caros amigos, tive grande alegria de vir entre vocês e trocar com vocês. 

E eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos e então, sobretudo, antes, eu 

dizia: Good vib, ou Good «vib», se querem, hoje, eu lhes direi: «Bom desaparecimento!». 

Então, até muito em breve, na Eternidade. 

Eu os saúdo. 

_________________ 

Só a personalidade conhece o medo, porque ela resulta do medo, todas as suas estratégias visam 

evitar/negociar/submeter-se a ele; sem medo, ela não existe mais, porque o amor toma todo o 

lugar, aí está a Liberdade, a Verdade, o Absoluto. 

—————————— 

http://www.lecollectifdelun.com/t2255-OMA-du-3-03-2014-par-le-Collectif-de-Un.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/03/om-aivanhov-pelo-coletivo-do-um-3-de.html 
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ANAEL – 31 de julho de 2014 

Existe, no que vocês nomeiam «Reencontro» – no qual, obviamente, estarei Presente, 

acompanhando a cada um de vocês – elementos que podem parecer para a personalidade, 

totalmente independentes e que, no entanto, são interdependentes, seja ao nível da região, seja 

ao nível das pessoas que estão presentes. 

Todo reencontro, hoje, entre vocês e entre Nós, é uma ocasião inesperada de viver esse Face a 

Face, de atravessar isso e de instalar-se na Graça. 

Então, vivam-no, não se preocupem com nada mais, porque tudo o que deve organizar-se será 

organizado pela própria vida. 

O que eu quero dizer com isso é que não há, mesmo, mais que colocar a intenção de prever isso 

ou aquilo para tal circunstância, para tal assunto, para tal reencontro. 

As coisas fazem-se naturalmente, e aquelas que se fazem naturalmente são aquelas que vocês 

devem seguir, porque elas não dependem de sua ação/reação, mas, efetivamente, da circulação 

da Graça. 

Sigam como uma criança no que lhes é proposto, não coloquem, ali, obstáculo, nem físico, nem de 

imposições, quaisquer que sejam. 

Deixem a Vida agir, aí também: se isso deve fazer-se, isso se fará de modo o mais simples, o mais 

evidente, e isso É… 

É preciso aprender a mover-se, não a agitar-se, mas a seguir a Graça no que ela lhes propõe e, 

para isso, o único modo é encontrar e instalar-se, definitivamente, no que vocês são na 

Eternidade. 

Nenhum reencontro, nenhum desconforto, nenhum sofrimento é fortuito. 

Há, sempre, uma razão, mas a Graça ignora essas razões, porque ela passa além da razão e além 

das razões… 

Cabe a vocês prová-lo e prová-lo a vocês: deem o primeiro passo, a Luz fará o resto, mas, 

realmente, não de maneira condicional, não organizando ou prevendo um estado ou 

contrariedades que viriam opor-se a um deslocamento, qualquer que seja ou a um reencontro, 

qualquer que seja. 

Lembrem-se: há agora mais de dois anos, no momento e antes do nascimento da Onda de Vida, 

nós evocávamos o interesse dessas Comunhões e dessas Fusões porque, quando um de vocês 

chama Cristo, Cristo está entre vocês, porque, quando um de vocês está na Graça, os outros estão 

na Graça… 

Há um lado contagioso na Graça, bem mais contagioso do que as imposições matriciais desse 

mundo, VIVAM-NA… 

Eu os lembro, também, de que o 15 de agosto foi dado como o ponto culminante, eu diria, dos 

processos de inversão que se estendem até 29 de setembro, é o Dia em que a Graça vai inundá-

los, a partir do instante em que vocês a aceitam, o conjunto de Chaves Metatrônicas será 

efusionado sobre a Terra e em vocês, completamente. 

Qual é a oposição que pode manter-se diante dessa Verdade? 
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Qual é o constrangimento corporal, exceto a morte desse corpo físico, que pode impedi-los de 

fazer o que vocês têm a viver? 

Absolutamente nada, mas é preciso, já, imaginar que isso seja possível, para que isso se 

concretize… 

Bem amados Filhos da Lei de Um, aqui, eu lhes digo, então, até muito em breve, para um 

Reencontro repleto de Graça e Alegria, porque se pode dizer que esses momentos de Graça, esses 

Reencontros traduzem-se, para vocês, de maneira explícita, por um antes e um depois, e cada 

momento de Graça que vocês viverem, mesmo independentemente desse Reencontro, evocará a 

vocês um antes e um depois… 

Vocês são, portanto, convidados, uns e outros, ainda uma vez, a deixar trabalhar a Luz e a estarem 

em uma forma de observação e de vigilância sobre os inumeráveis sinais que lhes dirige a Graça, 

quaisquer que sejam as manifestações de sua pessoa, tanto agradáveis como desagradáveis; vocês 

não são nem esse lado agradável, nem esse lado desagradável, vocês são O QUE É! 

Com essas palavras, a Bênção Arcangélica inunda-os de Graça… 

_________________ 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t2931-ANAEL-ARCHANGE-par-Steve-31-07-14.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/08/arcanjo-anael-por-steve-31-de-julho-de.html 

  



19 
 

METATRON – 15 de agosto de 2014 

Ehyeh Asher Ehyeh 

Véhuiah, Véhuiah, Véhuiah 

Eu sou o Senhor Metatron e, em vocês, eu saúdo a Eternidade, a Unidade e o Amor. 

Neste dia, nomeado Assunção de Maria, eu venho a vocês, em seu Templo, para transmitir o que 

deve ser, concluindo, assim, um período nomeado de trinta anos, e um período de cinco anos, 

para oferecer-lhes o retorno à Graça infinita, se tal é seu estado, se tal é seu Ser. 

Minhas breves palavras, hoje, são acompanhadas da liberação da totalidade de Chaves, o que 

conclui a Grande Obra, aquela de seu Retorno ao Indizível. 

Há trinta anos nascia, nesta Terra e em vocês, o primeiro impulso do Sol Central dessa galáxia. 

Há cinco anos eram transmitidas, em vocês, as cinco primeiras Chaves Metatrônicas. 

A cada ano desses cinco anos, vocês realizaram a transmutação de cada elemento pesado da terra 

em um elemento refinado, que leva à essência e à quintessência de seu Ser. 

Nesse Face a Face e nessa Última Reversão, nesses tempos de Celebração e de Graça, nesses 

tempos de Verdade e de Eternidade, eu deposito, em vocês, nesse instante, o que deve, se vocês o 

aceitam, permitir-lhes reencontrar-se, não mais em um Face a Face consigo mesmos ou em 

qualquer Face a Face com esse mundo, mas, bem mais, como uma comunhão permanente, infinita 

e eterna do que vocês são, em todo tempo, em todo tempo-espaço, como em todo não espaço. 

De hoje até o dia nomeado Festa dos Arcanjos (29 de setembro), vocês são convidados a 

reencontrar-se entre si e em si, em quaisquer circunstâncias e lugares que sejam para, se posso 

dizer, provar-se um ao outro e a si mesmos e demonstrar-se sua Eternidade. 

Pela Graça do Fogo do Espírito, pela Graça da Fonte Una, pela Graça dos Arcanjos, dos Anciões e 

das Estrelas, a Terra chamou, e nós respondemos, todos juntos, vocês e nós, ao Apelo dela. 

O que foi nomeado, há muito tempo, em termos humanos, o fim dos tempos, que é, de fato, o fim 

do tempo terrestre e o retorno à Vida Eterna, à alegria, à felicidade impecável chegou. 

Sua alma e, depois, seu espírito chamaram o que vocês eram no efêmero a esse retorno; vocês 

responderam. 

A própria Terra chamou-os, há dois anos, por sua onda de liberação, nomeada Onda de Vida ou 

Onda do Éter; esse tempo chegou. 

Nenhum véu, nenhuma falsidade poderá subsistir em sua Eternidade, como nesse mundo. 

Vocês atravessaram certo número de etapas, observáveis nesse mundo, que abrem as portas à 

sua Ressurreição, que abrem as portas às suas comunhões e às nossas comunhões. 

A cada semana de seu tempo, de hoje até a Festa dos Arcanjos, à mesma hora (sexta-feira, de 16 

às 17 horas – hora francesa – 11 às 12 horas em Brasília) será a ocasião, se vocês o desejam, de 

comungarmos juntos, uns e outros, entre vocês e nós, o que permite, em seu Templo Interior, na 

Coroa Radiante de seu Coração, receber-me e receberem-se, a si mesmos, para que, antes do final 

deste período, vocês possam dizer como Cristo: «Eu e Meu Pai somos Um», de maneira inabalável, 

de maneira evidente e transcendente. 
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A cada semana, no mesmo dia e horário, nós estaremos, portanto, juntos, se vocês o desejam, 

durante uma hora de seu tempo, na humildade, na atenção, no não querer, o que permite, então, 

concluir essa Grande Obra, concluir o Face a Face, para reencontrar apenas UMA FACE, aquela da 

Fonte, aquela de sua Eternidade. 

Eu os convido, portanto, a cada semana, durante sete semanas, a consagrar uma hora de seu 

tempo à sua Vida Interior, à sua Vida Eterna que se revela, aqui mesmo, nesse corpo de carne e 

nesse manto da Terra, como em seu centro cristalino. 

É tempo, se vocês o desejam, de superar e de transcender o que pode restar de apegos, de 

hábitos, de pressões, de resistências e de obstáculos, para assistir ao seu próprio Nascimento, nas 

esferas invioláveis da Eternidade. 

O Abandono à Graça que assinala, de algum modo, sua inabalável adesão à sua própria 

Eternidade, chegou. 

Estar presente a cada instante, estar presente a cada semana, mostrará e demonstrará a vocês a 

Realidade e o Amor da Luz do Coração, no qual não há mais lugar nem para a razão nem para a 

ação/reação e no qual a Graça, a Leveza e a Beleza tomam todo o lugar, porque não há outro lugar 

no Absoluto. 

Executem o que vocês estão passando, executem o que a Vida dá a vocês a viver, porque o 

Abandono à Graça é o único modo de viver a Graça. 

Não há mais lugar para qualquer pessoa, para qualquer personalidade, para qualquer mental, para 

qualquer sofrimento de qualquer passado ilusório que seja, de qualquer apego que seja. 

Cabe a vocês vê-lo, cabe a vocês vivê-lo, cabe a vocês celebrá-lo, a cada minuto, a cada sopro. 

Nessa segunda fase da Última Inversão, poderão ser apresentados, de acordo com seus próprios 

caminhos de vida, elementos de resistência para os quais o único bálsamo e a única solução será a 

Graça e unicamente ela, e ela lhes aparecerá claramente, instintivamente, intuitivamente, na 

realidade dessa vida vivida em plena aceitação da Graça. 

O Contentamento, o Êxtase, a Plenitude são a esse preço e, unicamente, a esse preço. 

Acolham Aquele que Vem, acolham Aquele que vocês São. 

Alguns Arcanjos deram-lhes elementos precisos, por diversas vias, nesses últimos tempos, para 

ajudá-los a perceber a evidência e a iminência. 

A única Paz, a única Alegria possível está no interior de vocês, que os leva, sucessiva e 

progressivamente, durante essas sete semanas, a viver isso como a única Evidência e a única 

Verdade. 

Também, eu deposito, hoje e nesse instante, as Sete Sementes que vêm completar as cinco 

primeiras, para selar, bem mais do que a Nova Aliança, bem mais do que a Nova Eucaristia, bem 

mais do que uma das Núpcias, que o conjunto de Núpcias que vocês viveram, isso é um espaço, 

fora de todo tempo e de todo espaço, no qual se reencontra a Evidência, no qual se reencontra a 

Certeza, no qual se reencontra o Amor. 

Vocês são, portanto, convidados, se o percebem, a viver, em Plena Consciência, a dissolução da 

própria consciência, como a dissolução de tudo o que foi efêmero, que os leva a descobrir esse 

lapso de tempo da Verdade sem tempo, a Verdade sem véu. 
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Lembrem-se de que, quaisquer que sejam as circunstâncias como as resistências desse mundo, 

nada e nenhuma dessas resistências pode afetar o que está aí. 

Eu os convido, portanto, a partir de agora, a ser isso. 

Por meu impulso e aquele dos Arcanjos responsáveis por esse movimento a viver, eu deposito, em 

vocês, doravante, a totalidade das chaves. 

Nisso, eu os saúdo, por meu Nome três vezes Santo e eu rendo Graças por sua escuta ou sua 

leitura do que eu tinha a transmitir, e eu os convido, agora, a esse Silêncio, o tempo de chegar, se 

já não foi feito em cada um de vocês, eu saúdo, assim, sua Eternidade, como seu efêmero que 

termina por esse canto sagrado. 

Mil bênçãos em seu coração, dignem-se acolhê-las. 

Ehyeh Asher Ehyeh 

Senhor Metatron abençoa-os e enche-os de Graça. 

Eu os saúdo. 

_____________ 

Transmitido por Jacob 

Fonte: http://www.absolultime.com/t7597-METATRON-du-15-Ao-t-2014-canalis-par-Jacob.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/08/senhor-metatron-por-jacob-15-de-agosto.html 

  

http://www.absolultime.com/t7597-METATRON-du-15-Ao-t-2014-canalis-par-Jacob.htm
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GEMMA GALGANI – 15 de agosto de 2014 

Eu sou GEMMA GALGANI, irmãos e irmãs na humanidade, que a Paz de Cristo esteja em vocês. 

Eu intervenho junto a vocês como Estrela Unidade porque, como lhes foi enunciado, é a Unidade 

que vocês reencontram primeiro, a sua, na totalidade. 

Eu lembro a vocês, também, que a porta que ilustra a minha Presença representa, também, o 

Fogo do Espírito. 

Minha proximidade com Cristo, com KI RIS TI, assim como o conjunto de elementos que eu lhes 

comuniquei ao longo desses anos são capazes, hoje, eu diria, de iluminar, de um modo muito mais 

claro, tudo o que eu lhes disse. 

Eu os convido, portanto, a reler o conjunto de minhas comunicações nas quais, eu o lembro, eu 

exprimia, igualmente, o que eu vivi durante meu percurso terrestre e o que iria ser sua vivência 

nos anos a vir, como eu exprimi desde o ano de 2010.(*) 

Vocês ali encontrarão inúmeros elementos concernentes a este período, concernentes ao que a 

vida vai propor-lhes, a cada um de vocês, para juntarem-se à Unidade. 

Bem além desse mundo, bem além do que vocês já experimentaram. 

Eu vim, hoje, por minha Presença, porque nós estamos, aqui e alhures, reunidos como Filhos da 

Lei de Um, Filhos da Unidade e Filhos da Eternidade. 

Tudo o que se vive em vocês, tudo o que sua carne imprime em suas percepções, em seus 

sentires, é significativo, e significa, simplesmente, esse retorno à Unidade. 

Nada mais pode opor-se ao que vocês são, nada mais pode vir trazer sombra a isso. 

Eu os convido, também, a chamar-me, durante este período, porque eu sou a Consciência e a 

Vibração, que é mais capaz de permitir-lhes ajudá-los, de algum modo, nessa Reversão à Unidade 

e nesse Retorno à Unidade. 

Por sua presença aqui, por sua presença na vida desse mundo, qualquer que seja sua posição, 

quaisquer que sejam suas alegrias, quaisquer que sejam seus tormentos, vocês são capazes de 

manifestar essa Unidade, muito mais do que anteriormente, muito mais do que há algum tempo, 

muito mais do que quando de suas experiências que foram conduzidas e vividas até hoje. 

O Abandono à Graça, de que lhes falou o Anjo METATRON, é, verdadeiramente, o que há, se posso 

dizê-lo, a compreender nesse momento. 

É a vocês que cabe verificar, por suas experiências, por sua vivência, que a Graça e a Vontade da 

Graça, que é uma Vontade de Amor, será bem mais forte do que sua vontade pessoal a mais 

aguçada, a mais previdente porque, mesmo a mais previdente das pessoas nada é em relação à 

Verdade do Amor. 

Deixem-se, de algum modo, insuflar por essa Graça, por essa Vida que circula em abundância, 

doravante, como, talvez, vocês a observem através do céu, nas partículas adamantinas ou, talvez, 

ainda, vocês a vivam, através da observação da intensidade da Onda de Vida ou de uma das 

manifestações vibrais que lhes foram descritas durante esses anos. 
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O que quer que seja vivido, guardem presente no espírito essa Unidade, essa Unidade de Amor, 

essa Unidade da Vida, essa Unidade de Ser, que não tem necessidade de julgamentos, da moral, 

de condutas sociais habituais, de hábitos, que não tem necessidade de relações de apego. 

Esse Face a Face torna-se, para alguns, uma grande solidão, mas a solidão é, justamente, o que 

permite encontrar a Unidade, vivê-la, qualquer que seja, aliás, seu ambiente, quer ele seja 

solitário, ou que ele seja repleto de irmãos e de irmãs ao seu redor, é a circunstância que é, para 

vocês, a mais adaptada e a mais ideal, apesar das aparências, por vezes, enganosas. 

A Unidade convida-os a deixar trabalhar o Fogo do Espírito, não mais aquele que vai consumir a 

alma e voltar a alma para o Espírito, mas, sim, manifestar e, eu diria, de algum modo, encarnar o 

Espírito, para liberar esse Espírito nesse fenômeno que é nomeado a Ascensão. 

O exemplo de Maria, hoje, é muito preciso, porque foi mostrado, de algum modo, que a Ascensão 

podia, também, ser vivida com esse corpo, transfigurando-o, mudando-o de nível vibratório ou de 

estado vibratório e de consciência. 

Então, eu lhes falei de diferentes caminhos da Ascensão durante esses anos, além de minha 

experiência pessoal quando eu fui uma pessoa, exatamente como vocês. 

Nutram-se da evidência, nutram-se das palavras que puderam ser pronunciadas. 

Vocês encontrarão um fio condutor, através do conjunto de minhas intervenções, que lhes 

permitirá religar o todo e mostrar-lhes, efetivamente, o que vocês já viveram desde esses alguns 

anos, o caminho percorrido na superfície desse mundo para o Espírito. 

Hoje, mais do que nunca, a Unidade convida-os a ser esse Espírito, inteiramente. 

Aquele que não conhece nem limite – como dizia IRMÃO K (aqui) – nem julgamento e, sobretudo, 

nenhuma comparação. 

Reguem-se da Vida ao invés das esferas ditas relacionais, sociais ou familiares; isso não quer dizer 

que seja preciso rejeitar isso, bem ao contrário, mas transcender, também, essas relações, com o 

Amor, transcender as relações entre os seres por sua presença, não por sua vontade, mas por sua 

qualidade de Ser de Amor. 

Se vocês são o Amor, então, o Amor está ao seu redor. 

Se vocês estão, realmente, nesse Amor incondicionado, de que lhes falou IRMÃO K, vocês não 

terão qualquer dificuldade para viver no centro do coração e no centro do centro, qualquer que 

seja o nome que vocês deem a esse ponto que contém o todo, de acordo com o princípio bem 

conhecido do holograma. 

Cabe a vocês estabelecer-se aí. 

Minha Presença e a Presença de minhas Irmãs, assim como dos Anciões e dos Arcanjos ao seu 

lado, pelo Canal Mariano, assim como em seu próprio Coração, são ajudas inestimáveis para 

transpor não essa última porta, mas esse Último Abandono. 

Passar do Abandono à Luz ao Abandono à Graça apenas pode-se fazer graças à Unidade 

enquadrada pela Humildade e a Simplicidade. 

E o impulso vibral da Terra, como os impulsos Vibrais do Sol ou, ainda, da Fonte, vão tornar-se, 

para vocês, cada vez mais evidentes, porque marcados na carne. 

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2014/08/irmao-k-por-jacob-15-de-agosto-de-2014.html
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A descida do Espírito e a subida do Espírito para o Espírito passa por essa etapa, na qual o Fogo do 

Coração e o Fogo do corpo manifestam-se, agora e já, a vocês, se vocês estão atentos, quer seja ao 

nível de seus pés ou, ainda, de sensações brutais ou agudas ao nível de seu corpo, quer sejam 

golpes de agulha ou golpes de martelo, isso não tem importância alguma. 

É o ajuste desse face a face que os conduz à Unidade e a tornar-se apenas UMA FACE, como 

diziam aqueles que me precederam. 

Se vocês estão atentos a isso, se não portam nem julgamento, nem comparação, nem escala de 

valor a isso, então, estejam certos de que o que era, até agora, apenas experiências esparsas, mais 

ou menos frequentes, tornar-se-á seu estado de ser permanente, o que lhes permitirá viver o que 

há a viver sobre esse mundo e nesse mundo de maneira a mais útil para seus irmãos e irmãs. 

Não mais, unicamente, ser Ancoradores de Luz ou Semeadores de Luz, mas Ser da Luz. 

Não tendo que provar o que quer que seja a quem quer que seja, mas, simplesmente, colocando-

se, deliberadamente, nessa evidência, nessa facilidade, porque a facilidade está aí, 

independentemente do que pareça perturbá-los, em caso algum isso pode ser uma perturbação. 

Isso é, para vocês, neste período, o desafio que vocês têm a vencer, mas esse desafio a vencer não 

é uma luta nem um combate, é um Abandono à Graça, é profundamente diferente. 

Fazer como Cristo, entregar, no momento de Sua morte, a morte da pessoa, a morte do ego, a 

morte do mental, pouco importa; compreender e viver que essa morte é apenas o Renascimento e 

a Ressurreição do Espírito. 

O Espírito pode tudo, mesmo ao nível desse corpo. 

O Espírito pode tudo, porque ele é o TODO. 

Reconheçam-no, vejam-no no trabalho em vocês e ao seu redor, e nas circunstâncias de suas 

vidas, de suas relações e do que irrompe em sua vida nesse momento. 

Tudo o que apareceu, desde algumas semanas, e que aparecerá, cada vez mais, são, finalmente, 

apenas convites a esse Abandono à Graça, um convite para viver e para celebrar essas Núpcias, 

quaisquer que sejam, ao nível de onde vocês estão, porque vocês podem, também, acreditar que 

há níveis, mesmo se o Espírito não conheça níveis, pouco importa. 

Quanto mais vocês estiverem nessa simplicidade de ser, quanto mais vocês forem espontâneos, 

mais serão liberados do que pode interferir com seu Ser profundo e eterno. 

O marcador disso é a Paz, bem mais do que o Êxtase, bem mais do que o Contentamento, bem 

mais do que oSamadhi ou as experiências místicas. 

Viver a paz, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu corpo ou de sua vida, é indispensável, 

porque a Paz propaga-se, ela também. 

E se vocês são o testemunho do Amor e são, vocês mesmos, o Amor, então, a Paz propagar-se-á e 

ajudará, mais do que nunca, aqueles de nossos irmãos e irmãs encarnados que, por medo, ainda 

não têm acesso ao Amor. 

Foi-lhes repetido, longamente, pelo Comandante dos Anciões, que havia, em definitivo, apenas 

duas escolhas possíveis: o medo ou o Amor. 

Não pode haver medo se há Amor, não pode haver Amor se há medo. 
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É um ou o outro, e isso lhes aparecerá, cada vez mais, como uma evidência, como algo que é 

inevitável e, além disso, que não pode ser, em momento algum, falsificado. 

É sua Verdade, aquela que vocês têm a assumir, sem julgamento, sem culpa, sem exaltação, mas, 

simplesmente, como uma evidência que se apresenta como a Vida que está aí e que não se coloca 

a questão. 

O Sol distribui sua luz a todos, ele não faz diferença entre a planta e o humano, entre tal animal ou 

tal outro animal, mesmo se as circunstâncias da recepção de sua luz sejam diferentes, de acordo 

com um vegetal e de acordo com um animal ou, ainda, de acordo com um humano. 

O mais importante não está aí, o mais importante é abandonar-se, não mais resistir ao que está aí. 

A abertura total à Graça incondicionada, ela também é, certamente, a mais bela das mensagens, a 

mais bela das Transparências que vocês podem dar a ver a esse mundo, como ao mundo do 

Espírito. 

A sobreposição, se posso dizer, do efêmero e da Eternidade, se preferem, da pessoa, de seu ego, 

de seus componentes com o que vocês são, na Eternidade, faz-se cada vez mais de maneira 

intensa, cada vez mais rápida e cada vez mais penetrante, eu diria, nas circunstâncias de suas 

vidas. 

Não para mostrar-lhes um ponto frágil, não para mostrar-lhes um defeito, mas, sim, para mostrar-

lhes como fazer para evacuar isso. 

E vocês nada podem fazer para evacuar isso, vocês apenas podem abandonar-se à Graça, 

completamente. 

Se vocês se abandonam à Graça, ainda que apenas vinte e quatro horas de sua vida, vocês 

constatarão os efeitos disso, mas, imediatamente, quer seja em seu bem estar interior, nessa 

famosa paz de que eu falava, como nas próprias circunstâncias de sua vida. 

O Amor é simples, ele sempre o foi e o será, cada vez mais. 

Voltar a tornar-se como uma criança, ser uma criança é maravilhar-se com cada sopro, de cada 

minuto. 

Então, é claro, as circunstâncias humanas fizeram com que essa vida linear e efêmera que vocês 

vivem desenrole-se segundo um espaço e um tempo determinados, no qual era preciso prever e 

antecipar o tempo e o espaço, prever e antecipar todas as coisas da vida. 

Hoje, é-lhes solicitado confiar, isso não quer dizer nada fazer nem nada emitir como vontade, mas, 

simplesmente, ver a diferença entre o que surge de sua vontade, de seu desejo, mesmo o de sua 

Eternidade, e o desejo e a vontade, se posso dizer, da Luz e da Graça, ou seja, do Amor, que não 

tem necessidade da intervenção de sua pessoa, de seu corpo, de sua carne. 

Vocês, aliás, talvez, tenham já constatado que, em alguns momentos, existe uma paz e, no 

entanto, não existe o que vocês nomeiam «nenhuma vibração». 

Esses momentos de Paz são momentos únicos, porque não é mais a vibração da consciência que 

induz a Paz, mas o próprio Espírito. 

E o Espírito não tem necessidade, exceto de seu Fogo, para queimar o que é efêmero; ele não tem 

necessidade de sinal; ele não tem necessidade de manifestação, quer seja energética ou vibral. 

Então, é um convite, quando desse abandono, para deixar mais exprimir-se a Graça. 
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É claro, existem manifestações no corpo, foi-lhes feita referência disso, em diferentes momentos, 

foram-lhes explicados inúmeros elementos durante este ano. 

Quanto a mim, se vocês se inclinam sobre o que eu já pude dizer-lhes, vocês se aperceberão de 

que eu falei apenas de posicionamento da consciência, apenas do estado da consciência porque, 

em definitivo, a única solução está aí. 

Será que sua consciência apaga-se diante Dele, diante de Cristo, diante da Luz e diante da Graça 

ou não? 

Tudo depende disso e nada além disso agora. 

Em resumo, não há mais esforço a fazer, não há mais «trabalho em si mesmo» a fazer, no sentido 

em que vocês poderiam entendê-lo. 

Há apenas que ver claramente – sem hipocrisia, sem olhar partidário vis-à-vis de si mesmo ou de 

quem quer que seja – a própria Vida fluir porque, se vocês estão nessa Graça, e cada vez mais 

frequentemente, como eu disse, ainda que apenas vinte e quatro horas, vocês se aperceberão de 

que esse dia é abençoado, entre todos os dias, porque tudo se desenrola com facilidade, com 

simplicidade, de maneira muito fluida, enquanto os dias nos quais vocês resistem, bem, estão 

longe de serem fluidos. 

Há coisas chocantes que se produzem no corpo, como no que vocês têm a realizar. 

Eu lhes diria, simplesmente: busquem a solução de Facilidade, aquela da Simplicidade, aquela da 

Evidência, aquela na qual não há esforço a fornecer, quer seja esforço do corpo, esforço do mental 

ou esforço ao nível de convenções sociais, morais, afetivas, familiares, mesmo o mais espontâneo 

possível. 

Quando alguma coisa vem, deixem-na sair de vocês, isso não é, necessariamente, um 

pensamento, não é, necessariamente, um julgamento, mas é, talvez, já, o Apelo do Espírito, e esse 

Espírito não julga, jamais, não condena, jamais, ele porta um olhar amoroso sobre todas as coisas. 

Então, mesmo se as circunstâncias ou o estado de seu corpo ou de sua vida não seja essa Paz, eu 

posso garantir-lhes que, na Unidade, a Paz é onipresente. 

A leveza acompanhará vocês. 

Então, sejam essa Leveza, sejam essa Unidade. 

Se vocês são isso, completamente, compreenderão, muito rapidamente, com suas ferramentas 

habituais, quando Ela se manifesta, que a solução está aí. 

Ela está aí e ela não pode estar alhures. 

É isso que vai aparecer, cada vez mais fortemente, de diversos modos, em suas vidas. 

Lembrem-se de que não é útil julgar-se, que não é útil compreender a fonte, a origem de uma 

problemática, qualquer que seja. 

Só o ego acredita nisso, só a pessoa acredita nisso. 

Vocês estão além de tudo isso e, se vocês se abandonam à Graça, do mesmo modo que vocês 

viveram o Abandono à Luz, verão, por si mesmos, desenrolar-se a magia da Vida, liberada dos 

entraves ligados à ação/reação. 
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Sirvam-se da respiração, sirvam-se, se quiserem, das percepções de seu Canal Mariano, que se 

aproxima de vocês, mas não sejam, vocês mesmos, essa consciência, agora, que viaja; por 

exemplo, a Onda de Vida que subia, no início, quando ela se manifestou sobre a Terra, conduziu 

certo número de vocês a viver o que nós nomeamos a Liberação, o Absoluto. 

Hoje, é-lhes solicitado demonstrar, mesmo para isso, nesta vida, mostrar isso a esse Absoluto, essa 

Verdade, essa Liberação. 

Vão para as zonas de menor resistência, vão para as zonas que os tornam o mais leve possível, o 

mais claro possível, porque é nesse estado que vocês tocam o indizível e que vocês se mantêm no 

indizível. 

Então, é claro, poder-se-á, sempre, argumentar que há obrigações, quer elas sejam sociais, 

familiares, afetivas ou outras, mas será que, por exemplo, se eu lhes cito e se vocês olham o que 

eu lhes descrevi de minha vida, ou se vocês olham mais próximo de vocês, em termos temporais, a 

vida de MA ANANDA MOYI: será que MA ANANDA MOYI, quando ela estava em Êxtase, 

preocupava-se com seu corpo, preocupava-se em comer, preocupava-se em responder às 

pessoas? 

Não. 

E é, no entanto, nesse estado que vocês são mais eficazes para a Luz e para o Amor que vocês são. 

Cabe a vocês escolher. 

Mas a Vida, mais uma vez eu o repito, vai mostrar-lhes isso, de maneira cada vez mais potente. 

E é com conhecimento de causa, então, que vocês escolherão a Liberdade ou, então, permanecer 

na ação/reação, o que não é, absolutamente, a mesma coisa. 

A Liberdade é eterna, a liberdade da ação/reação é uma ilusão, mesmo se sua vida seja repleta, 

como vocês dizem no Ocidente, facilmente, hoje, de um bom carma. 

Será que, quando de minha curta existência, eu tive a mínima visão, a mínima palavra sobre a 

noção de carma, qual importância disso em face de Cristo, qual importância da ação/reação? 

Nenhuma, em relação à Luz. 

Não é uma comparação que eu faço, mas, simplesmente, para mostrar-lhes, de algum modo, a 

antinomia do medo e do Amor, a antinomia da pessoa e do Espírito. 

Essa antinomia é uma complementaridade, também, porque o Espírito toma posse do corpo, na 

totalidade, o Face a Face resolve-se nessa União, nessa Unidade, se vocês a aceitam. 

Então, cabe a vocês ver, porque isso se desenrola diante de vocês e para cada um, como para o 

conjunto da Terra, não há mais lugar para esconder o que quer que seja, porque a Luz nada 

esconde, ela dá tudo, ela mostra tudo como a Vida e o Amor. 

Vocês são a Vida, vocês são o Amor ou vocês são, ainda, o medo? 

É claro, os medos têm razão de ser, quer seja um sofrimento passado, quer seja um hábito ligado a 

qualquer medo que seja. 

Cristo dizia «será que o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer amanhã?», então, é claro, o 

ego e a pessoa vão responder, o mental vai responder que há obrigações. 
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Isso é válido para um mundo linear, que não sofre transformação; ora, vocês sabem, 

pertinentemente, que há uma transformação, e ela está cada vez mais presente em nossas vidas. 

Então, aí também, posicionem-se, escolham, vejam claramente, sem hipocrisia, sem fugir do que 

há a ver, não julguem, não condenem nem se condenem, vão, simplesmente, para a evidência da 

Graça. 

Isso vai tornar-se cada vez mais fácil, cada vez mais visível, sobretudo. 

Aí estão alguns elementos que eu tinha a colocar para completar um pouco o que disse 

METATRON, o que disse IRMÃO K. 

Minha Presença em sua presença, nessa Unidade, é um momento de Abandono à Graça. 

O Abandono à Graça é entregar seu Espírito nas mãos do PAI, e aceitar nada ser, qualquer que seja 

sua posição nesse mundo, quaisquer que sejam seus atos, quaisquer que sejam sua coragem ou 

suas fraquezas, não tem importância alguma, porque o Espírito, que é o mesmo para todos, é 

Amor, Luz, Verdade. 

Ele é a Vida, não tal como vocês a têm concebido ou imaginado, construído ou destruído em sua 

própria vida, nessa vida, mas na vida muito curta. 

Permaneçam nessa Alegria, estejam vigilantes a ela, a partir do instante em que se exprime outra 

coisa que não a Paz e a Alegria, mesmo nas contrariedades da vida comum, então, vocês estão, eu 

diria, descentrados, desalinhados. 

E vocês pagam o preço disso, de algum modo, mas isso vocês veem e, assim que o vejam, 

reajustem. 

Escolham o Amor, a Vida, o Espírito, a Luz ao invés das hipocrisias, ao invés do que vai tranquilizá-

los nesse mundo ou nesse corpo, porque a solução está aí e em nenhum outro lugar, eu repito. 

Então, minha Presença, hoje, é, simplesmente, para convidá-los a reler-me, convidá-los a ver-se 

viver não, simplesmente, como o observador, mas, bem mais, como aquele que desempenha o 

papel, como lhes dizia BIDI, «na cena de teatro», e que é aquele, ao mesmo tempo, que observa 

essa cena de teatro e que é, ao mesmo tempo, aquele que sabe muito bem, porque o viveu, que o 

teatro não existe, que é apenas um fantasma, apenas uma construção, apenas uma quimera, que 

tem apenas um tempo, e o tempo do fim dessa quimera chegou. 

Seu corpo sabe disso, sua alma sabe disso, sua consciência e seu espírito vivem-no, também, com 

negação, com alegria, com apreensão ou com Amor, mas com Amor é muito mais fácil, muito mais 

evidente ainda, mas estejam certos de que a Vida vai mostrar-lhes, se vocês ainda não o viveram, 

ou se duvidam de si mesmos ou se duvidam de outros que estão ao seu redor, isso não tem 

qualquer importância. 

Permaneçam no fluxo da Vida, o fluxo da Unidade, no fluxo da evidência, aí está, 

verdadeiramente, o Amor, porque, justamente, nenhuma condição nem qualquer suposição pode 

alterá-lo, pode desviá-lo, é seu aprendizado desse momento e é o último. 

Então, é claro, inúmeras ferramentas foram-lhes dadas, quer seja a respiração, quer sejam 

conselhos podem ser fornecidos por nós ou por outros que como vocês encarnaram sobre a Terra, 

porque cada frase que é emitida para vocês, mesmo se ela não lhes pareça em seu lugar, mesmo 

francamente deslocada, tem um sentido na lógica do Espírito. 
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Aceitem isso sem portar, eu repito, julgamento sobre quem quer que seja ou sobre o que quer 

que seja, deixando-se, simplesmente, atravessar por esse fogo. 

Vejam-no de onde vocês são o melhor, não após terem refletido profundamente, mas na 

espontaneidade, na facilidade. 

Façam isso e vocês verão que, durante essas semanas, vocês viverão experiências a nenhuma 

outra similar, não por seu lado maravilhoso nem expansivo, como no início do nascimento da 

Onda de Vida, mas de maneira, eu diria, ao mesmo tempo mais sensível e mais potente, como 

uma evidência, não há outra palavra, porque o Amor é Evidência. 

Enquanto há medo não há Evidência do Amor. 

A Evidência do Amor não pode acompanhar-se de qualquer medo. 

Os medos são múltiplos, é claro. 

O corpo humano, em si mesmo, possui seus próprios medos inscritos. 

Eu não pretenderia, por exemplo, que a existência do instinto de conservação ou os reflexos de 

proteção, quaisquer que sejam, que visam proteger disso ou daquilo. 

Deixem, ainda que apenas vinte e quatro horas, a Graça abundar em sua vida e, nessa abundância, 

vocês verão a solução, claramente, sem esforço, sem qualquer dificuldade, e vocês ali pararão, se 

posso dizer, vocês estarão, novamente, alinhados, permanentemente, quaisquer que sejam as 

circunstâncias. 

O Fogo do Espírito, então, realizará a fusão em vocês do Canal Mariano com o que é nomeada a 

Coroa Radiante da Cabeça e do Coração, uma forma de lateralidade do que havia sido nomeada 

a LemniscataSagrada. 

Mas, eu repito, não é meu papel falar-lhes disso. 

Eu lhes dou apenas um elemento que é de observar como se comporta, se posso dizer, seu Canal 

Mariano, e vocês saberão, então, instantaneamente, pela Paz experimentada ou não, se vocês 

vivem esse Amor incondicionado e incondicionante. 

Lembrem-se, também, das palavras de alguns Anciões que viveram, como vocês, no Ocidente, e 

que, efetivamente, falaram dessa noção de pequenez, de humildade que conduz à grandeza 

eterna. 

Nenhum deles mentiu a vocês, eles todos disseram a verdade, à maneira deles, mas a tela, 

finalmente, permanece idêntica. 

Ela conduz, sempre, à mesma finalidade: a Ascensão, a Liberação. 

Há suficientes sinais tangíveis, tanto em vocês como nesse mundo, agora e doravante, para não 

mais ter que duvidar nem informar-se, mesmo sobre o que se desenrola. 

O que está dentro é como o que está fora; o que está no alto é como o que está embaixo, exceto a 

falsificação, é claro. 

Então, se vocês o vivem, verão isso, mas muito distintamente. 

Eu posso apenas encorajá-los a isso. 

Mas não se esqueçam de que sua vontade, estritamente, nada pode em relação a isso, porque é, 

justamente, o desaparecimento dessa vontade, a cessação de toda busca, porque, enquanto vocês 
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acreditam que haja algo a procurar, vocês põem entre o Amor e vocês uma distância 

incomensurável, que não será, jamais, reduzida a nada. 

O único modo de não mais pôr distância entre vocês, a Eternidade e o Amor é, justamente, 

considerar que não há distância alguma. 

É, exatamente, o que lhes havia ensinado BIDI, é o que, hoje, cada vez mais irmãos e irmãs 

testemunham e vivem. 

Lembrem-se de que não há qualquer obstáculo que possa manter-se diante do Amor. 

Se vocês aceitam isso, vocês daí verão os benefícios, os contentamentos e as pazes sobrevirão. 

Essas Pazes, é porque elas são inumeráveis, do mesmo modo que os êxtases são classificados, se 

posso dizer, em diferentes estágios, vocês verão que há várias pazes possíveis: há a paz do mental, 

é claro, há a paz do corpo, mesmo se ele sofra, há a paz das emoções, há a paz das relações, há a 

Paz do Amor. 

Aí está a que vocês são convidados. 

Minha intervenção terminará aí, hoje. 

Eu lhes proponho, simplesmente, um momento de Silêncio. 

Nessa Comunhão e, sobretudo, nessa Unidade, eu lhes digo até muito em breve, se vocês o 

desejam, se vocês desejam chamar-me e nomear-me. 

Esperando, partilhemos. 

Até logo. 

————– 

(*) Mensagens de Gemma Galgani (por AD): 

————————– 

Fonte: http://www.absolultime.com/t7605-2014-08-15-GEMMA-GALGANI-Transmis-par-

Jacob.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/08/gemma-galgani-por-jacob-15-de-agosto-de.html 

  

http://www.absolultime.com/t7605-2014-08-15-GEMMA-GALGANI-Transmis-par-Jacob.htm
http://www.absolultime.com/t7605-2014-08-15-GEMMA-GALGANI-Transmis-par-Jacob.htm
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IRMÃO K – 15 de agosto de 2014 

Eu sou Irmão K. 

Irmãos e irmãs na humanidade, na carne, tomemos alguns instantes de silêncio e de comunhão, 

antes que eu me exprima, na sequência de Metatron, para, com minhas palavras, dar-lhes, eu 

diria, uma linha diretriz. 

Referindo-se, é claro, a elementos históricos, mas bem mais do que isso, à similaridade de cada 

uma de suas vidas com esses momentos históricos de seu passado e de nosso passado nessa 

Terra. 

Comunguemos. 

Há muitos milênios que numerosas entidades vieram aportar seu testemunho sobre esta Terra. 

Pela verdade da vivência deles, bem mais do que seu próprio ensinamento – uma vez que ditos 

ensinamentos, frequentemente, foram, sempre, transformados –, mas, voltando à origem dessas 

histórias, embora diferentes, concernentes a esses seres, quer vocês os chamem 

de Boddhisattvas, de avatares, de mestres, de profetas, pouco importa, muitos foram, tanto no 

Oriente como no Ocidente, aqueles que vieram transmitir-lhes sua palavra, concernente aos 

reinos que não são desse mundo e que são, no entanto, bem mais importantes do que tudo o que 

vocês tinham a viver nesse mundo. 

Se vocês observam, e se têm o conhecimento de alguns desses seres, através do que foi dito ou 

através de sua experiência pessoais, vocês observarão que, qualquer que seja a coloração, houve, 

sempre, a mesma intensidade de Luz ou, mesmo se as palavras não fossem as mesmas, 

concernentes aos reinos da Luz, os reinos do além. 

Numerosos são esses seres que os convidaram a imitá-los, a segui-los, não como vocês seguiriam 

uma pessoa, mas, mais, como seguir um modelo. 

Esses seres mantiveram, à maneira deles, essa conexão à Fonte para o conjunto da humanidade. 

Esse aporte e esses apoios, hoje, vocês compreenderam, não lhes são mais de qualquer utilidade 

porque, hoje, é a cada um de vocês que cabe ser o profeta do Amor e da Verdade, sem distinção 

de origem, sem distinção de idade, sem distinção de nível. 

Onde quer que vocês estejam, aí onde vocês estão, vocês têm a testemunhar, vocês tem que 

sorrir, vocês têm que abrir, totalmente, sem condições, a eternidade de seu coração. 

Os sinais que se acumulam, em cada uma de suas vidas, como nesse mundo, estão aí para provar-

lhes que nada pode durar no efêmero, em relação à Vida, em relação ao Amor. 

Seu posicionamento e seu ajustamento vão desenrolar-se da maneira a mais pacífica que seja e a 

mais natural que seja, a partir do instante em que vocês aquiescerem, a partir do instante em que 

vocês disserem Sim a Cristo, a Buda, a Maria e, sobretudo, a si mesmos, em sua eternidade. 

A partir daquele instante, nenhum sofrimento, nenhuma coação, nenhum limite desse mundo 

poderá mais, jamais, afetar, de maneira alguma, o que vocês são. 

Para isso, nada há a fazer, apenas reconhecer sua impotência e sua grandeza na humildade. 

Do mesmo modo que esse corpo nasce, cresce e, um dia, perece, do mesmo modo desenrola-se a 

vida nesse mundo e toda a vida nesse mundo. 
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A Luz é simples, o Amor é simples, ele não conhece qualquer entrave, qualquer laço, qualquer 

subordinação, como qualquer apego. 

Porque o Amor torna livre, e põe fim a toda organização, a toda estrutura, a toda submissão, como 

a todo poder. 

É isso que, em um plano prático, vai viver-se, se esse já não é o caso. 

Em qualquer circunstância de sua vida, desde a maior das alegrias como o maior dos sofrimentos, 

vocês serão chamados a dar-se conta de que nada disso é duradouro e de que nada disso pode 

manter-se diante do Amor. 

Não o amor que vocês projetam, não o amor que vocês emanam, não o amor que vocês pensam, 

não o amor que vocês experimentam, mas, realmente, o Amor que vocês são. 

Há uma diferença fundamental entre amar e ser amado e, sobretudo, com o Amor que vocês 

nomearam incondicional, que não tem necessidade de qualquer causa, de qualquer condição e de 

qualquer circunstância para ser. 

Vocês são convidados, portanto, a deixar seus fardos à ação da Graça. 

Vocês são convidados, cada semana, a viver isso de maneira cada vez mais intensa, de maneira 

cada vez mais fácil também, se o aceitam. 

O Amor não se conquista, o Amor não é uma prova nem uma manifestação, ele é o que nós 

somos, todos, o que é toda a vida, qualquer que seja sua forma, qualquer que seja sua expressão. 

Tanto no átomo como no maior predador, há a mesma quantidade de Vida e de Amor, 

simplesmente, a expressão e a expansão da consciência não é a mesma. 

Mas tudo é UM, em Verdade. 

Depositando seus fardos, mesmo aqueles que, hoje, possam parecer-lhes, ainda, afetar o Amor, 

vocês demonstram, simplesmente, que seu posicionamento em face do Amor não é, 

absolutamente, o Amor. 

Porque o Amor transcende e apaga todo sofrimento, porque o Amor que vocês são é capaz de 

dissolver todas as oposições, todas as resistências, todas as ilusões. 

Se vocês aquiescem ao Amor, no princípio de que vocês são ele, vocês constatarão, muito 

rapidamente, que nada pode ter tomada em sua Presença, que nada pode ter tomada nesse 

mundo, nos reinos do alto. 

Meu lembrete é, uma vez mais, hoje, um lembrete à evidência, à evidência do Amor que vocês 

são, justamente, quando nada fazem, quando sua vontade própria é aniquilada, não para 

desaparecer em um anonimato, mas, bem mais, para desaparecer no Fogo do Amor, aquele de 

sua eternidade. 

Vocês têm vivido certo número de experiências, de manifestações, de sincronias; hoje, vocês 

devem ir mais longe, ao centro de si mesmos, em um espaço no qual nenhuma circunstância que 

vocês vivam possa afetar isso. 

Nesse sentido, o Face a Face resolve-se em uma união de contrários e de opostos, se posso dizer, 

para viver a Unidade. 
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O despertar do Espírito, total, o Fogo da alma como o Fogo do Espírito estão em vocês e dão-lhes a 

viver neste período, a partir do instante em que vocês estiverem reunidos em Seu nome, quer 

vocês o nomeiem Cristo, avatar, Boddhisattva, mestre, profeta, pouco importa. 

São apenas denominações que traduzem, de algum modo, a caricatura, pelo próprio véu da 

consciência daquele que observa. 

Aquele que é livre nesse mundo não vê qualquer nuance na eternidade entre Cristo, Buda ou 

qualquer outro profeta ou Filho do Um revelado a si mesmo, que se manifesta nesse mundo. 

Reconhecer isso não pelo pensamento, mas, sim, como uma realidade essencial vivida, conduz 

vocês a esse último ajuste. 

O impulso Metatrônico, o conjunto de chaves Metatrônicas em uma oitava superior do que havia 

sido realizado até o presente, permitirá a vocês, durante as sete semanas a vir, de seu tempo, 

compreender isso, vivê-lo. 

Se devemos falar de manifestação na consciência, da energia e da vibração, isso apenas pode ser 

pela reunificação, como foi dito, da Onda de Vida, do Espírito Santo, da irradiação da Fonte e da 

radiação do Ultravioleta em seu Templo interior. 

Além de todas as manifestações que sobrevêm nesse lugar, o fim do Face a Face e a aproximação 

de Cristo traduzem-se pela fusão, em seu Canal Mariano, com seu corpo de carne, o que põe fim 

aos últimos véus, às últimas separações. 

Vocês podem favorecer isso; os encontros com Metatron são um dos favorecimentos, a humildade 

é o mais seguro. 

Tenham a humildade de reconhecer nada ser nesse mundo, ao mesmo tempo estando, 

plenamente, nesse mundo, em cada olhar, em cada pensamento, em cada gesto que vocês 

emitam para consigo mesmos e para com cada um de vocês. 

A fusão do Canal Mariano, perceptível em sua carne, a presença, por vezes, dolorosa da Porta Ki-

Ris-Ti em suas costas, e do impulso Metatrônico vão dar-lhes a reconhecer, cada vez mais, os 

reinos da Eternidade, não mais, unicamente, para pesar o pró e o contra, da Eternidade em 

relação ao efêmero, mas, bem mais, para aportar-lhes a certeza, traduzida por uma Alegria e uma 

Paz que eu qualificaria de inextinguível, incomensurável, contagiosa, que ganha, de próximo em 

próximo, o conjunto da humanidade. 

Aí está seu único recurso, em face da dissolução desse mundo. 

Os elementos visíveis desse mundo, a partir de hoje, qualquer que seja o lugar onde vocês estão 

na superfície desse mundo, vão tomar uma importância e uma intensidade a nenhuma outra 

similar. 

Seu único recurso é o que vocês são no interior e em nossa fusão, e em nossas comunhões. 

A única força maior que a dissolução desse mundo é, justamente, o Amor. 

Porque é o Amor que dissolve o que está corrompido, o que está alterado. 

Isso lhes aparecerá cada vez mais claramente, cada vez mais com insistência. 

Ao longo desses momentos, não recaiam, em caso algum, no julgamento de si mesmos ou do 

outro, ou de circunstâncias desse mundo, mas entrem, cada vez mais, em si mesmos, entrem, 

cada vez mais, na evidência e na Vida, porque é a única porta de saída que os preencherá e que os 



34 
 

levará ao que vocês já experimentaram, mas, não mais, como simples experiência, mas como um 

estado definitivo que não depende mais de qualquer circunstância desse mundo e dessa vida. 

Nós estamos aí, com vocês, o conjunto de irmãos e irmãs, o que quer que ele lhes traga, uma flor 

ou um fuzil, não tem outro objetivo, em definitivo e por trás das aparências, do que levá-los ao 

Amor, de uma maneira ou de outra. 

Esse convite à interioridade vai fazer-se cada vez mais premente porque, progressivamente e á 

medida de suas vivências e de suas experiências, vocês constatarão, por si mesmos, que o único 

recurso útil e eficaz será o Amor. 

Nenhuma outra força, mesmo do conhecimento o mais brilhante, do histórico o mais intenso, do 

passado o mais memorável ou do futuro o mais fantástico nada pesarão, estritamente nada, 

diante da eternidade do Amor. 

Isso não é para adotar como um princípio ou como uma ideia, mas para viver, e vocês vão vivê-lo, 

se já não é o caso. 

Mas lembrem-se de que, qualquer que seja a intensidade, na dor ou na Alegria exprimível por uma 

emoção humana, são apenas ferramentas que os levam ao Amor incondicionado, total e absoluto. 

Certamente, nos últimos momentos, o próprio Cristo e muitos outros depois Dele ou antes Dele, 

perseguidos por sua luz, que é aquela do Pai, podem, até o último momento, exprimir o que 

exprimiu Cristo na Cruz. 

Quando vocês chegarem nisso, nesse momento de sua vida, então, para vocês, tudo será liberado. 

Lembrem-se de que nenhuma parcela de sua inteligência, nenhuma parcela do que lhes serve 

nesse mundo ser-lhes-á de qualquer utilidade para realizar isso. 

Cristo disse: «Ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não volta a ser como uma criança». 

Nenhuma de suas propriedades, nenhuma de suas regras nesse mundo, muito lógicas para viver 

nesse mundo, poderá mais manter-se, de qualquer maneira que seja, em face da evidência do 

Amor. 

É nesse sentido que tudo o que lhes foi dito, por diversas vozes, durante o período que se abriu há 

algumas semanas, vão, todas, ao mesmo sentido. 

Dito em termos mais simples: soltem. 

Soltar tudo não quer dizer, com isso, desviar-se da vida, mas, bem ao contrário, aceitar a vida, 

deixar a vida conduzi-los ao invés de conduzir sua vida, com o mesmo humor, sem julgamento, 

sem emoções. 

Aceitem isso e a magnificência de Cristo ser-lhes-á revelada, completamente. 

O abandono à Graça, como disse Metatron, é bem mais do que o abandono à Luz. 

É aceitar que o Amor e a Vida conduzem-nos e que não são mais vocês que conduzem sua vida e o 

Amor, como vocês aspiram, como vocês o desejam, mas que vocês se apagam diante da 

majestade do Amor incondicionado, indo às suas ocupações, indo às suas obrigações, mas com o 

coração leve, desapegado de todo condicionamento, de toda suposição, de todo julgamento. 

Aí está o Amor verdadeiro, todo o resto não é do Amor ou, em todo caso, um amor condicionado 

por suas experiências, suas crenças, seus anseios. 
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Esse amor, que era um sucedâneo do Amor, não tem mais lugar de ser. 

Porque o Amor está aí, em abundância, mesmo se as circunstâncias de seu corpo, de sua vida ou 

desse mundo poderiam dar-lhes a pensar o inverso. 

Mas se vocês pensam isso, eu lhes perguntaria, então, quem se exprime, o ego ou a Eternidade? 

E vocês verão, cada vez mais distintamente, a diferença entre os dois. 

Tanto em vocês como no exterior de vocês. 

Cuidado com qualquer julgamento, porque Cristo havia dito: “À medida com a qual você julga, 

você será julgado”. 

Eu acrescentaria mesmo: “À medida com a qual você julga, você se julgará a si mesmo”. 

O Amor não tem necessidade de qualquer julgamento, de qualquer comparação, de qualquer 

manifestação, de qualquer condicionamento. 

É essa evidência da Graça à qual vocês são convidados. 

Chamem-nos, venham a nós, nós estamos aí para isso, vocês estão aí para isso. 

Assim que as coisas se compliquem, elas não estão mais no Amor. 

Vão para o simples, qualquer que seja a dose de Alegria ou a dose de sofrimento aparente. 

O Amor está aí, destrancado pelas Chaves Metatrônicas e pelo retorno Daquele que vem, 

anunciado por seus céus e por sua Terra, assim como por nossas presenças multidimensionais, 

como físicas, aliás, agora junto a vocês. 

Se lhes agrada observar as manifestações vibrais, observem, sobretudo, a presença ou a ausência 

de seu Canal Mariano, a distância desse Canal Mariano em relação ao seu limite corporal porque, 

quanto mais Ele se aproxima, mais vocês estão próximos do Amor incondicionado e mais Ele está 

próximo de Seu retorno. 

Minhas palavras pararão aí, elas não requerem outras palavras nem outros comentários. 

Permitam-me, novamente, fazer silêncio, render Graças por sua presença, aqui e em outros 

lugares, como por toda a parte. 

Comunguemos, então, no silêncio. 

Eu lhes digo, quanto a mim, até sempre, em nossa Eternidade comum. 

Vocês são o Amor, o resto o é apenas de modo efêmero. 

Mesmo se as manifestações dele sejam presentes e dolorosas, elas não têm sentido algum em 

face do Amor. 

Eu sou Irmão K. 

Comunguemos juntos, no silêncio da Graça. 

Eu os saúdo. 

——————— 

Fonte: http://www.absolultime.com/t7607-Fr-re-K-15-08-2014-par-Jacob.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/08/irmao-k-por-jacob-15-de-agosto-de-2014.html 

  

http://www.absolultime.com/t7607-Fr-re-K-15-08-2014-par-Jacob.htm
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O.M. Aïvanhov – 15 de agosto de 2014 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver, aqui, que há cabeças 

que eu conheço perfeitamente bem, não é? E que eu reencontro após certo tempo. 

Então, vamos ver se vocês têm questões, se deixaram, enfim, as bicicletas, os patinetes, as 

mobiletes e tudo o que quiserem, não é? 

E ver se vocês são espontâneos. 

Então, eu não vou fazer grandes discursos, porque vocês tiveram grandes discursos antes de mim. 

Eu vou ver, hoje, se quiserem, se vocês têm questões em relação a isso e tentar respondê-las, não 

é? 

Eu lhes transmito, é claro, todas as minhas bênçãos, e sou, como de hábito, todo ouvidos para 

escutar o que vocês têm a dizer ou a perguntar. 

Questão: Será que as resistências da Terra poderiam fazer com que essa dimensão dure, por 

exemplo, ainda dez ou vinte anos? 

O que é que você ouve falar por dez ou vinte anos? 

Eu creio que você não escutou o que disse Metatron. 

E o que foi dito pelos diferentes Arcanjos, nesses últimos tempos, por diferentes vozes: aí está, 

acabou. 

Isso começa, se você prefere. 

Agora, eu o lembro de que não há resistências ao nível da Terra, ela foi liberada, como o repetiu 

Sereti não há muito tempo, muito exatamente, na primavera, antes da primavera do ano de 

2012 [outono, no hemisfério sul]. 

Portanto, a Terra estando liberada, os Arcanjos responderam, e nós também, aliás, ao apelo da 

Terra, restam agora – como explicar isso… – sincronizar o conjunto, se podemos dizer. 

E, quanto mais vocês estiverem no que falou Gemma, nesse abandono, de algum modo, à Graça, 

mais isso será fácil para a Terra e para o coletivo, se posso dizer. 

Mas não esperem ver, eu não digo viver, mas ver, sobre a Terra, coisas «canto dos pequenos 

pássaros», não é? 

Isso será, como vocês dizem? Difícil. 

Aí está. 

Então, se na liberação, no momento final, como você diz, planeta grelha, 132 dias e tudo o que foi 

desenvolvido, você espera um momento preciso, você arrisca perder esse momento. 

O problema é que vocês são inumeráveis, agora, uma porcentagem importante da Terra, a viver 

ou a abertura ou a transformação ou a dissolução. 

Mas todos vocês são confrontados, eu diria, «eu estou liberado, eu vivo coisas incríveis, e os 

problemas continuam aí», não é? 

É isso que você quer dizer. 

Se há problemas, o que isso quer dizer? 
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Isso quer dizer que, de algum modo, nesse sonho coletivo que é esse mundo, vocês estão todos, 

ainda, sonhando, de algum modo. 

Então, isso não depende de vocês. 

Sempre se disse que isso dependia da Terra, do Sol, de um conjunto de coisas, mas, sobretudo, da 

Terra. 

A Terra está liberada desde 2012, então, pode-se dizer: «será que ela está liberada e continua 

assim durante dez, vinte anos, ou que aí está, acabou?». 

Ou que ali nada acontecerá, por que não? 

Mas tudo depende de você, unicamente de você, uma vez que o mundo é apenas uma projeção 

exterior coletiva, fechada, certamente, de tudo o que vocês…, as interações que vocês fazem. 

Todas as manifestações que vocês vivem nesse mundo, de algum modo, mantêm, mesmo se a 

Terra esteja liberada, mantêm, se posso dizer, essa espécie de egrégora coletiva que está 

dissolvida, que era a matriz astral. 

Mas há, de qualquer forma, uma egrégora ligada aos pensamentos humanos, aos hábitos 

humanos, e que continua a manifestar-se. 

Agora, eu creio que nós temos sido bastante claros, uns e outros, por diferentes vozes, sobre o 

que estava, agora, aí, presente. 

É uma evidência. 

Agora, se você espera o dia em que deva acontecer um evento que o faça dizer: «aí está, acabou», 

será preciso esperar que, obviamente, os maus rapazes, como eu os chamei, confraternizem-se 

um pouco, e isso está no caminho certo. 

Assim que eles se confraternizarem, você pode dizer que o Espírito age. 

Então, olhe ao seu redor, olhe o que acontece. 

Então, obviamente, se você espera escapar de seus impostos deste ano, é, talvez, um mau cálculo. 

Porque, eu repito, aí, agora, a Terra está liberada; muitos entre vocês estão, como eu disse, em 

vias de liberação, em liberação ou, ainda, no despertar. 

Portanto, tudo está transformado, mesmo em relação há um ano ou dois. 

É uma espécie de maionese que deve dar liga. 

Mas a maionese depende de todas as partes. 

Não, unicamente, da Terra, não, unicamente, do Sol, não, unicamente, da Fonte, não, unicamente, 

dos Arcanjos, mas, também, dessa maionese, ou seja, o banho coletivo da humanidade. 

O conjunto de formas de vida da Terra. 

Não há apenas os humanos, os animais, os vegetais; há, também, os seres elementais, há os silfos, 

há os elfos, há os espíritos, os devas do fogo. 

Todos esses têm, também, uma experiência, mesmo se ela seja em vias diferentes da via humana. 

E, contudo, todo esse sistema deve fazer pegar a maionese. 

Portanto, está em curso. 

A maionese está pegando. 
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Quando é que ela terá acabado de pegar, ninguém sabe, exceto o Pai. 

Agora, há iminência e iminência. 

Eu lhes falei, durante anos, da iminência de algumas coisas. 

Essas coisas foram vividas. 

Tudo o que eu disse há quase dez anos, concernente a eventos da Terra, está aí, sob os seus olhos. 

E, no entanto, essa dimensão, como vocês a nomeiam, continua aí. 

Mas ela está em fase de dissolução coletiva, e não mais individual, como quando do nascimento 

da Onda de Vida. 

E essa maionese, e essa liberação que está pegando depende do conjunto de componentes. 

Portanto, é preciso, talvez, acrescentar uma pitada de sal, é preciso, talvez, que haja mais 

mostarda etc. etc. 

Eu gosto muito das correspondências alimentares nesse momento, para aqueles que não me 

ouviram nesses últimos tempos, porque eu acho que é um meio de ser explicativo, não é? 

Para os exemplos do que eu tomei recentemente, entre os pepinos, as saladas etc., eles me 

compreenderão. 

Você também vai compreender. 

É muito simples: a maionese pegou, ela está pegando. 

Então, talvez, seja preciso bater mais rapidamente. 

Quem bate? 

Ela bate sozinha. 

Não há uma mão, não há Deus, o Pai, que esteja decidindo alguma coisa. 

A Fonte, em Sua visão atemporal, não encarnada, não encarnante, conhece a data. 

Mesmo o Filho não conhece a data, mas essa data é nesse momento. 

É uma data porque você, na cabeça, talvez, pense em um evento preciso, em um momento 

preciso. 

Mas é uma sucessão de eventos que são encadeados. 

Os últimos eventos são os eventos que foram nomeados a Ascensão completa, ou seja, material. 

A descida total do Espírito na matéria, a Transfiguração e o desaparecimento dessa forma de 

matéria, para reencontrar-se no que vocês nomeiam quinta dimensão ou Absoluto, ou outra 

dimensão, conforme sua procedência. 

Mas isso é algo que se desenrola nesse momento. 

E vocês vivem, corretamente, o que lhes pediu Metatron, se vocês vivem, corretamente, o que 

lhes disse Irmão K ou, ainda, Gemma, vocês vão aperceber-se de que estão vivendo isso. 

E que esse processo que vocês gostariam determinar a um dado momento, tal dia, tal hora, se 

possível no fim de semana, para ser tranquilo, não é, necessariamente, assim. 

Esse momento é quando a maionese está, definitivamente, fixada, e que ela desaparece. 

Ela desaparece de um canto e aparece em outro canto. 

Mas eu não tenho data a dar-lhe. 
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Todos os elementos que antecipavam isso foram realizados, sem qualquer exceção. 

Sem qualquer exceção. 

Portanto, o que resta é apenas esse momento que você quer identificar, que corresponde ao que 

eu havia nomeado, em uma época, o planeta grelha. 

Mas eu creio que há os que já grelharam, não, unicamente, os neurônios, mas, também, os 

circuitos no corpo. 

Aí está o que eu posso responder a você. 

Em todo caso, como a frase o diz: viva cada minuto de sua vida como se fosse o último. 

Porque essa vida, sim, ela tem um último minuto, mas a verdadeira Vida não tem último minuto. 

Então, para aquele que encontrou sua eternidade de maneira individual, eu posso conceber, e nós 

podemos conceber que há certa – como dizer… – confrontação, é, também, o Face a Face, entre o 

que você viveu como despertar, como transformação ou como liberação e a persistência, cada vez 

mais pesada, desse mundo. 

Mas é evidente, o que vai no alto não é a mesma coisa que o que vai embaixo. 

Eu havia falado, à época, de duas humanidades; é o que vocês veem, nesse momento, sob os seus 

olhos, junto a vocês. 

Cada um é livre. 

Agora, o momento coletivo que você espera, ele sobrevirá em uma esperança que eu qualifico de 

iminente, como de hábito. 

Porque pode ser, efetivamente, em trinta segundos, enquanto eu falo. 

Oh, basta um golpe de vento, basta algo que tome toda a Terra. 

Mas todos os elementos estão no lugar. 

A cena de teatro está voltada ao ato final, mas aquele que está liberado tem a eternidade diante 

de si. 

Mas esse mundo não tem eternidade diante dele, nesse estado dimensional. 

Mas é o fim desse estado dimensional. 

Aí está o fim do mundo que chega, você o pediu, você o tem. 

Questão: você tem notícias de Hercobulus? 

Sim, têm-se notícias. 

Hercobulus está passando diante do Sol. 

Isso lhes foi dito e repetido em várias reprises. 

Agora mesmo, as… – como vocês chamam isso? – as lunetas que observam o Sol, elas veem. 

Vocês não veem a olho nu, mas é visível com o que observa o Sol, com os telescópios, vocês 

chamam assim. 

É claro que ele é visível, informe-se. 

Mas não a olho nu. 

Sempre foi dito que seria preciso esperar o momento em que ele estaria visível a olho nu. 

Talvez ele esteja visível aí, mas chove. 
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Então, nada se vê. 

Questão: o Apelo de Maria continua atualidade? 

Cada vez mais, caro amigo. 

Há os que já foram chamados. 

Mesmo trinta e seis vezes. 

O que significa o Canal Mariano, o que significam as Presenças que estão ao seu lado, quer elas 

estejam silenciosas, quer vocês as sintam, simplesmente, ou não? 

É isso. 

Agora, eu os lembro de que deve haver uma cronologia. 

Todos os elementos do ato final estão no lugar. 

Deve haver uma cronologia, em termos terrestres, precisa, que foi desenvolvida durante anos. 

Mas o mais importante era sua liberação, de vocês. 

Imagine que há, ainda, muitos seres humanos que não vislumbram, absolutamente, como uma 

liberação. 

E é direito deles. 

Você vê o que eu quero dizer. 

Vão, paramos de falar de fim do mundo, porque aí, isso vai ficar feio. 

Aí está, isso se acalma, não se fala mais de fim do mundo. 

Questão: qual é a diferença entre o abandono à Luz e o abandono à Graça? 

Então, cara amiga, você vai ter muitas respostas nos elementos que foram dados, de maneira mais 

ampla, por Gemma Galgani. 

Ela lhes disse isso, em outros lugares. 

Eu lembro, simplesmente, que o abandono à Luz era deixar trabalhar a Luz, ou seja, tornar-se 

assim foi dito, deixar entrar a Luz, não interferir com o ego espiritual, ou seja, as forças 

Luciferianas, tudo isso se explicou há muito tempo; em seguida, deixar essa Luz descer, abrir os 

chacras, abrir a Coroa Radiante, abrir as Estrelas e as Portas, ativar, deixar ativar-se a Onda de 

Vida, e tudo isso se tornou possível pelo abandono à Luz. 

O que acontece quando você está abandonado à Luz? 

Você se torna um canal de Luz. 

Mas ser um canal da Luz não é ser Luz. 

Porque ser Luz, não há mais necessidade de canal, portanto, não há mais necessidade de ninguém. 

Então, o abandono à Graça é aceitar deixar trabalhar a Graça, vê-la no trabalho e ali não se 

intrometer[colocar seu grão de sal]. 

Caso contrário, a maionese não anda. 

Portanto, o abandono à Graça é algo que é um pouquinho diferente: não é deixar trabalhar a Luz 

através de si, deixá-la atravessar você e viver os estados vibratórios e os êxtases e as subidas 

de Kundalini e tudo isso. 

O abandono à Graça é a rendição total de tudo isso. 
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E é por isso que eu o remeto a Gemma Galgani, porque ela exprimiu-o perfeitamente, há algum 

tempo. 

O abandono à Graça é, primeiro, ver a Graça e, quando se vê a Graça, apagar-se. 

Isso quer dizer nem mesmo mais ser um canal de Luz, porque um canal de Luz é uma pessoa. 

É não mais ser uma pessoa. 

Continuar a viver como uma pessoa, é claro, e aproveitar da vida, do que ela lhe oferece. 

Mas tornar-se, como se disse, você mesmo a Vida, ou seja, tornar-se essa Luz. 

E quando você se torna Luz, o que acontece? 

É o que disse Gemma: há a Paz, há, mesmo, mais vibrações ou, então, por momentos. 

E você se aperceberá de que, quando as vibrações desaparecem por toda a parte, quando não há 

mais… ou que o Canal Mariano esteja completamente colado contra o corpo, naquele momento, 

há a Paz. 

E, naquele momento, há a Ação de Graça ou abandono à Graça. 

No abandono à Luz havia, ainda, uma pessoa, e era preciso uma pessoa para encarná-lo; no 

abandono à Graça não há mais necessidade de ninguém. 

Nem de ser uma pessoa. 

É tornar-se, si mesmo, a Graça, é ver, por exemplo, o êxtase de Gemma, os êxtases de Ma Ananda 

Moyi, mas é ver, também, a ausência de êxtase de Teresa, ou seja, a pequenez tão grande de 

Teresa, que os processos energéticos, que ela nem sabia, mesmo, o que era. 

Portanto, as vibrações, ainda menos. 

Aquele que é o menor aqui é o maior lá em cima. 

E o menor aqui, foi e sempre será Cristo. 

É difícil a compreender para o ego. 

Como é que se pode ter uma missão como a dele, se é que se pode falar de missão, ser o mais 

representado no mundo, de qualquer forma, com caricaturas enormes, e ser o menor? 

É uma equação matemática. 

Como, sendo o menor, tornar-se o maior? 

Isso remete a coisas de que, também, falou-se, o princípio do holograma, o princípio de estar 

presente no todo, o princípio da não localização de consciência. 

Portanto, o abandono à Graça é o desaparecimento. 

Você se apaga diante da evidência da beleza da Vida. 

Você não procura mais dominar, controlar, programar, antecipar isso ou aquilo, mas você aquiesce 

a tudo o que se desenrola. 

É o caminho da humildade. 

Mas é um caminho que eu posso qualificar de árduo, enquanto existe uma pessoa. 

Mas é, hoje, o caminho o mais simples, porque as circunstâncias, à época de Teresa de Lisieux, não 

eram as mesmas que hoje, é claro, nem mesmo quando eu estava vivo, há ainda trinta anos. 

Vivo, nesse mundo. 
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Vejam, nós paramos de falar de fim do mundo, não há mais fim do mundo, é maravilhoso. 

E se há os que continuam a não acreditar, pode-se voltar a falar de fim do mundo. 

Não temos mais questões. 

Então, perfeito. 

Bem, caros amigos, eu vou apresentar-lhes, ainda uma vez, todas as minhas bênçãos. 

Eu lhes transmito todo o meu Amor, e não se esqueçam de ser amorosos, não é? 

Vocês têm o direito de se estapearem, se há um que os incomoda, mas sejam amorosos, qualquer 

que seja… porque o Amor, vocês imaginem sempre, quando vocês falam de Amor, e eu também, 

talvez, até certa idade de minha experiência humana, que o Amor deve ser algo que aceita tudo, 

que deixa tudo fazer, um desinteresse da vida. 

Mas é tudo, exceto isso. 

Essa é uma interpretação invertida do abandono à Graça. 

É preciso continuar a viver sua vida com o que há a fazer aí, mas estar abandonado, quando a vida 

propõe a vocês outra coisa; tudo abandonar, se ela lhes pede isso. 

Será que Ma Ananda dizia, por exemplo: «Ah, um êxtase chega, não, não, eu preciso terminar 

minhas cartas, eu preciso pagar meus impostos, eu preciso alimentar tal pessoa». 

Não. 

É aí que vocês têm, de algum modo, uma forma de desafio, porque é muito evidente. 

Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo. 

O que é que vocês servem? 

O que é que vocês amam? 

Aí, agora, vocês podem continuar a amar as coisas desse mundo, quer seja a sexualidade, uma boa 

garrafa, comer bem. 

Mas, por vezes, será o inverso. 

Para cada um é diferente. 

Mas uma pessoa, por exemplo, que estava na abundância, pode encontrar-se na privação, ou 

alguém que estava na privação pode encontrar-se na abundância. 

É melhor ir no primeiro sentido, ou seja, da abundância à privação do que da privação à 

abundância, porque é muito mais – como dizer… – difícil, nesse caso, contrariamente ao que se 

poderia crer. 

Aí está o que eu tinha a terminar, e eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, depois, 

sobretudo, trabalhem bem sem trabalhar, não é? 

Sejam lúcidos e amorosos, isso basta, é o principal. 

Todo o meu amor acompanha-os e todas as minhas bênçãos lhes são atribuídas, como de hábito. 

Eu lhes digo até breve. 

Fonte: http://www.absolultime.com/t7627-O-M-A-vanhov-15-08-2014-par-Jacob.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/08/om-aivanhov-por-jacob-15-de-agosto-de.html?m=1 

  

http://www.absolultime.com/t7627-O-M-A-vanhov-15-08-2014-par-Jacob.htm
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MIGUEL – 29 de setembro de 2014 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. 

Bem amados filhos da lei de Um, que a Paz, o Amor e a Liberdade autênticos estejam em vocês. 

Eu venho, neste dia, acompanhado pelo conjunto da vibração e das Presenças dos Mundos 

Unificados e, sobretudo, eu venho como Cristo-Miguel, hoje, não tanto com palavras, não tanto 

com discursos, mas, bem mais, por nossa presença em comunhão, em Unidade e em Verdade. 

Eu venho lançar-lhes um último apelo; esse apelo nada mais é do que um apelo para 

reencontrarem-se, tal como vocês são, reencontrarem-se tal como vocês sempre foram, para além 

de tudo o que pode existir ainda por esse mundo como obstáculos ou como alegrias, hoje, mais do 

que nunca. 

Vocês são convidados a abrir as portas de seu Templo e para não mais depender de circunstâncias 

falaciosas estabelecidas nesse mundo. 

A Vida flui de novo, sem limite e sem freios, sem qualquer possibilidade de volta. 

A Vida que está aí é aquela da Eternidade, que os engaja e pede-lhes para renunciar, não como 

uma renúncia à Vida, mas, bem mais, como uma renúncia ao que é falso, ao que não é eterno, ao 

que não é a Verdade, para além de toda suposição, para além de toda crença e para além de toda 

contingência. 

Eu os convido, portanto, hoje, pela potência do Amor, pela potência do Céu e da Terra, enfim 

reunidos, enfim reencontrados, para serem, real e autenticamente, o que vocês são, para além de 

toda aparência, de todo parecer e de toda construção ligada às cadeias desse mundo. 

A Liberdade não é uma liberdade desse mundo, mas é, e vocês constataram, uma liberdade 

interior, cujo maior dos marcadores e o maior dos testemunhos é sua capacidade para estabelecer 

a Paz, para estabelecer a Alegria, para estabelecer a serenidade, para viver, realmente, não mais 

em um quadro, dentro de limites, mas para viver nesse corpo mesmo, a eternidade que lhes é 

prometida, que lhes é devida e que é seu Dom de nascimento, bem além de seu nascimento nesse 

mundo. 

Assim, associado ao conjunto de Arcanjos, de Anciões, de Estrelas e o conjunto de Confederações, 

aquelas, é claro, dos Mundos Livres Unificados, assim como aquelas que se juntaram a nós 

recentemente, para a maior graça da Luz, da Unidade e do Amor. 

Eu os convido, e nós os convidamos a deixar cair, real e concretamente, tudo o que vocês 

puderam ver durante essas semanas transcorridas e anunciadas por Metatron, concernentes aos 

espaços de seu corpo como de sua vida, na qual não podem existir resistências, reticências e, por 

vezes, recusas de Luz. 

Isso não é para julgá-los, ainda menos para condená-los, mas, bem mais, para liberá-los de 

entraves à sua Eternidade. 

Os impulsos de Luz Metatrônica, a partir de seu Sol, permitiram, neste dia, a realização da Grande 

Obra, e abrir, enfim, a última etapa, nomeada Obra no Branco, tal como o havia descrito um 

Arcanjo específico, a um dado momento, concernente ao Conhecimento. 

Hoje, não se percam mais no conhecimento, qualquer que seja, de seu passado, ou como de um 

futuro. 
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A Vida É, no presente. 

Ela está aí, no presente, ela não está mais no passado e não nasceu, ainda, no futuro. 

Ora, vocês nasceram, de toda a Eternidade; ora, vocês estavam presentes no passado, como vocês 

o estarão no futuro, como estão no instante presente, independentemente, mesmo, do fluxo 

linear de seu tempo, nesse mundo. 

O retorno às fontes e o retorno à sua filiação, o retorno de sua liberdade integral, como soberano 

integral de sua consciência como, se você o deseja, de sua a-consciência. 

Vocês estão posicionados e estarão, cada vez mais, no espaço e no tempo que lhes é, para cada 

um, o mais apropriado para levar a efeito o que já é presente, nesse momento. 

Não há que lutar, não há, tampouco, que capitular, mas há, simplesmente, que Ser, há, 

simplesmente, que ver, olhar, deixar-se atravessar, deixar-se perfurar, se isso for necessário, pela 

espada de Verdade, a minha, aquela de Cristo ou aquela de qualquer entidade pertencente à Luz 

Vibral e aos Mundos Unificados. 

Inúmeros de vocês, através de seus corpos como através de seus sonhos, como através de suas 

experiências colocaram, durante este período de sete semanas, diante do que restava a resolver, a 

transcender, a superar, a estabilizar, a curar. 

Hoje, inúmeros de vocês, mesmo sem conhecer-nos, reconhecem-nos pelo que se desenrola, 

tanto em seu espaço íntimo como em seu espaço ambiental. 

O tempo não é mais para palavras, o tempo não é mais para discursos, o tempo é para a ação, e a 

única ação possível situa-se na correção do coração, na Humildade, na Simplicidade e no Amor 

para consigo mesmo, para com a Vida, como para com cada um de vocês. 

Vocês apreendem, ou apreenderão, nos instantes que se perfilam nesse mundo, o lugar real de 

sua consciência, não em relação a uma origem, não em relação a um futuro, mas, bem mais, como 

o que é vivido quando a Vida está aí e quando ela lhes mostra e propõe-lhes eventos, pessoas e 

coisas, tanto agradáveis como desagradáveis, e as quais vocês enfrentam, não em uma postura de 

adversidade ou de reação, mas, bem mais, em uma postura de compreensão, de aquiescência e de 

Amor. 

As lições, os aprendizados e as experiências tornam-se, como vocês constatam, cada vez mais 

intensos, cada vez mais potentes, quer concirnam aos seus humores, quer concirnam ao seu 

planeta e ao lugar onde vocês estão, aí, onde vocês estão, quer concirnam aos seus irmãos e irmãs 

que encontraram a Luz como os que prosseguiram o caminho no que não está iluminado, pouco 

importa, o Amor é o mesmo. 

A Liberdade consiste em colocar o Amor por toda a parte, colocar o Amor à frente, sem que nada 

mais siga, sem que haja nada de escondido, sem que haja nada de oculto. 

Apresentar-se nu, porque aquele que vem lavar suas vestes no sangue do cordeiro, no sangue do 

sacrifício é aquele que os libera, porque vocês são, vocês mesmos, liberados por sua presença, por 

sua consciência, pelo que vocês são. 

Vocês se tornaram a Vida, com mais ou menos facilidade, com mais ou menos evidência. 

Nada há a julgar, nada há a esperar nem a condenar, há apenas a ação de Ser, não no fazer, não 

no parecer, mas, sim, na evidência do eterno presente. 
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Nós estamos ao seu lado, como estamos em vocês. 

Vocês são, doravante, cada vez mais numerosos a acolher-nos, a receber-nos, a escutar-nos, a 

comungar conosco. 

Aí se encontra, como foi explicado durante numerosos anos, a possibilidade de recuperar-se, 

integral e completamente, aí está a possibilidade de encontrar, enfim, o que vocês são, em 

Verdade, sem qualquer obstáculo de qualquer ordem e de qualquer natureza que seja. 

Tenha a humildade e a força de abandonar-se a Ele e, portanto, a você. 

Você que é Ele, Ele que é você. 

Nós estamos, doravante, em uma intimidade e uma proximidade tais, que essa Verdade aparecer-

lhes-á como a única plausível, como a única evidência a viver, a única evidência a manifestar, 

qualquer que seja o preço, qualquer que seja a Alegria ou qualquer que seja o sofrimento nisso. 

Porque você já transcendeu o sofrimento e a Alegria, a partir do instante em que você não é mais 

identificado à pessoa, com seus limites, mas a partir do instante em que você penetra, de uma 

maneira ou de outra, quer seja pela Onda de Vida, quer seja pelo Canal Mariano, quer seja por 

suas comunhões entre irmãos e irmãs, quer seja na intimidade de seu coração ou de sua oração, 

ou de sua meditação. 

Todos, em graus diversos, mas com a mesma verdade, vocês contataram o que havia a contatar, 

viveram o que havia a viver para que a Luz estabelecesse seu reino nesse mundo. 

Você não é desse mundo, mas está nesse mundo; você ancorou a Luz, semeou-a, irradiou essa Luz; 

você está, agora, mais ou menos consciente, mais ou menos desperto a esse fato de que sua 

natureza essencial é apenas Amor e Luz. 

E que tudo o que se manifesta a você que iria, na sua opinião e ao primeiro olhar, ao inverso desse 

Amor e dessa Luz, são apenas jogos, são apenas experiências que lhe permite, cada uma à sua 

maneira, cada uma ao seu modo, aproximá-lo do que foi nomeado esse Centro do Centro, no qual 

se manifesta a Última Presença e a Infinita Presença, fonte de toda felicidade, de toda Paz e de 

toda Eternidade. 

Estejam atentos, não mais, unicamente, às manifestações da vibração, qualquer que seja, quer ela 

concirna tanto à Onda de Vida como ao Canal Mariano, quer o que vocês nomeiam chacra, Coroa 

ou Lareira, tudo isso, hoje, deve ser superado, simplesmente, pela evidência e a pureza da 

Consciência Una, indivisível, portada e suportada pela Alegria, o Amor e a Verdade. 

Haverá outras reuniões, íntimas a cada um de vocês; vocês serão chamados, antes do Apelo de 

Maria. 

Inúmeros de vocês já têm vivido essa forma de Apelo, que é uma comunhão direta com os 

Mundos Unitários. 

Toda a força, eu repito, toda a potência e todo o equilíbrio para viver o que há a viver encontra-se 

nesse nível. 

Nenhuma referência exterior, nenhuma referência educativa, nenhuma referência moral, 

nenhuma referência familiar ou social ser-lhes-á de qualquer apoio em relação ao que propiciam a 

Luz, a Verdade e o Amor. 
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Quaisquer que sejam as vibrações, quaisquer que sejam as comunhões, quaisquer que sejam as 

palavras, quaisquer que sejam as alegrias, as dores ou os sofrimentos, vocês são a Eternidade, 

vocês são o Amor, vocês são a Verdade. 

É isso, mais do que qualquer outra coisa, que significa a palavra Apocalipse. 

Obviamente, e vocês sabem disso, eu já havia anunciado durante as Núpcias Celestes e, em 

seguida, as fases de desconstrução que vocês vivem em suas vidas, como no que podem observar 

aí, onde vocês estão ou, também, no outro extremo deste planeta ou desse Sistema Solar, faz 

apenas concluir o que foi iniciado durante as Núpcias Celestes. 

Hoje, como foi dito, a Terra respondeu ao apelo, Cristo, assim, pode, então, voltar como Coletivo 

de Consciência Unificada, como vibração essencial de filiação em relação à Fonte. 

Isso está em vocês e é, antes de tudo, sua própria história, a história da humanidade com todas as 

suas versões; todos esses posicionamentos de cada alma, de cada vida no curso desses milênios 

têm por resultante o que vocês vivem, observam, manifestam e, isso, desde 15 de agosto. 

Não se julguem, não julguem quem quer que seja, porque cada coisa, cada situação, cada pessoa, 

cada relação que vocês têm entre si ou entre vocês e nós é a resultante e o resultado, a conclusão, 

o ato final de tudo o que vocês empreenderam nessa matriz. 

Episódio e período de resolução dito cármico, mas, também, de resolução do Amor na Liberdade e 

na Eternidade. 

Então, eu posso apenas repetir essas palavras, tão fortes e tão simples, que lhes foram repetidas 

em inumeráveis reprises, que são a Humildade e a Unidade. 

A Humildade não é apagar-se, a Humildade é irradiar, não mais passar pelas palavras, não mais 

passar pelas emoções, não mais passar pelas explicações, mas, simplesmente, pela qualidade do 

ser, a qualidade da Presença, a qualidade da Luz, a qualidade de Liberdade, mesmo, que vocês 

estão aptos a manifestar, a cada respiração, a cada inspiração, a cada expiração dessa vida. 

Nada espere, porque nada há a esperar, porque tudo está consumado. 

Eu lhe digo, neste dia: prepare-se, vigie e ore, escute o que nós temos a dizer-lhe, escutem-se, uns 

aos outros, porque da escuta nasce o Amor, porque da escuta nasce a compaixão e, sobretudo, 

dessa capacidade para ser transparente nessa escuta nasce a Liberdade e o Amor. 

O Amor não é um esforço, o Amor não é uma busca, o Amor não será, jamais, um conhecimento, 

qualquer que seja. 

Cristo disse: quaisquer que sejam os conhecimentos de que vocês se vestiram, vocês estão apenas 

carregados de pesos inúteis para a descoberta de sua Eternidade. 

Pare a busca, pare a observação, contente-se em estar, plena e inteiramente, no instante 

presente, porque tudo ali está: a Humildade, a riqueza, o Espírito, a abundância, a Luz, a Alegria, 

em resumo, tudo o que faz a Liberdade, tudo o que faz a consciência como a a-consciência. 

Seja humilde e seja grande, seja feliz, mas com o sorriso do coração. 

Aquele que não obedece a uma reação ou a uma sugestão, mas que é a própria natureza de sua 

potência, porque só o Amor torna forte, porque só o Amor é eterno. 

O conjunto de suas vivências, tanto umas como as outras, põe você em face disso. 

Não há possibilidade de escapar, doravante, da realidade do Amor, da realidade da Luz. 
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É claro, esse mundo vive e viverá, cada vez mais, sobressaltos terríveis, que são apenas o reflexo 

dos medos daqueles de seus irmãos e irmãs que não ousam ser o que eles são. 

Vocês não poderão, jamais, convencer esses irmãos e essas irmãs por palavras, por explicações ou 

por justificações, mas, unicamente, por sua presença amorosa, que não coloca questão alguma, 

que não vislumbra vantagem alguma nem inconveniente algum ao relacionamento. 

Do mesmo modo que inúmeros de vocês vivem, pelo Canal Mariano ou a Onda de Vida, 

comunhões conosco, nós os convidamos, doravante, e essa será sua maior força, a estabelecer 

comunhões, mesmo com um desconhecido que passe na rua, mesmo com um chefe de Estado, 

não impondo, mas, simplesmente, sendo, você mesmo, essa Verdade, esse Amor e essa 

Humildade. 

De sua reunião nessa ação quotidiana, perpétua, decorrerá a irrupção, flagrante e evidente, em 

seus céus, do que foi esperado, aguardado e temido. 

Vocês estão nas últimas linhas do que havia sido escrito, sob o ditado de Cristo, por São João. 

O último ato, a última cena, os últimos instantes, os últimos momentos nos quais pode aparecer, 

em você, por momentos, uma forma de exasperação, uma forma não de impaciência, mas, mais, 

de «Para que se preocupar?». 

Então, aproveitem desses momentos para ser o que vocês são, quaisquer que sejam as 

circunstâncias de seu corpo, de sua vida, de sua carteira ou de suas relações. 

Vocês nada são de tudo isso, isso foi enunciado. 

Alguns de vocês viveram isso inteiramente, outros, em parte. 

Eu terminarei aí as minhas palavras, por uma efusão vibratória, acompanhado de Cristo. 

Eu deixarei, depois, um dos Senhores do carma que se exprimirá, assim como, um pouco mais 

tarde, Gemma Galgani aportará, com sua coloração que vocês nomeiam feminina, um apelo à 

empatia , um apelo ao Amor, um apelo à Fraternidade. 

Mas não a fraternidade dos homens, limitada, simplesmente, por quadros sociais e morais, mas a 

fraternidade do Amor, que não conhece qualquer lei, qualquer regra, porque ela é perfeição e 

evidência. 

Bem amados filhos da Lei de Um, nesse instante, acompanhado de Cristo, bênçãos e comunhão. 

Eu sou Miguel Arcanjo, que fala em nome de Cristo-Miguel, Príncipe e Regente das Milícias 

Celestes, e eu abençôo a Vida e o Amor. 

Do mesmo modo que Metatron, por seus impulsos, está em vocês, Cristo é despertado. 

Eu lhes digo até já, a cada minuto e a cada sopro, em sua Eternidade. 

Eu sou Miguel. 

——————– 

Transmitido por Fetnat 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3047-MIKA-L-29-septembre-2014-par-Fetnat.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/10/miguel-por-fetnat-29-de-setembro-de-2014.html 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3047-MIKA-L-29-septembre-2014-par-Fetnat.htm
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GEMMA GALGANI – 29 de setembro de 2014 

Eu sou GEMMA GALGANI. 

Bem amados Irmãos do Amor, eu venho a vocês, hoje, como Estrela Unidade, mas, também, como 

aquela que lhes transmitiu, durante todos esses anos, o testemunho de sua vivência e, também, 

elementos que são capazes de permitir-lhes bater à porta de Cristo, enquanto Ele bate, também, à 

sua porta. 

Minhas palavras de hoje serão ainda mais simples do que de costume. 

Eu venho, de algum modo, exortá-los, colocando-lhes algumas questões que vocês devem colocar-

se a si mesmos, em seu Coração: o que você quer, o que você quer ser, você quer ser o Amor ou 

você quer ser todo o resto, você quer levar a efeito experiências feitas de alegrias, feitas de 

sofrimentos, feitas de esperanças e de desesperanças ou você quer ser o companheiro ou a 

companheira de Cristo, aquele que o segura pelo ombro, nesse momento, frequentemente, à sua 

esquerda? 

Eu sou aquela que trabalhou como Estrela Unidade, como companheira de Cristo, para abrir, no 

Canal Mariano, a possibilidade, para Cristo, de tocá-los, de chamá-los, de bater à sua porta. 

Então, hoje, você quer a Ele responder, você quer bater à Sua porta ou quer bater em todas as 

portas da manifestação; você quer degustar, ainda, todas as experiências, ou você quer a Paz, 

você quer essa Eternidade, mais do que tudo, não como um desejo da pessoa, mas, mais, como 

uma rendição sem condição a Cristo? 

Aquele que lhe diz: «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida», «Você não é desse mundo», «O que 

você faz ao menor de vocês é a mim que você o faz». 

Quaisquer que sejam as frases, para onde quer que você volte seu olhar para ler as frases que têm 

sido relatadas Daquele que percorreu, como vocês, hoje, com Seus pés, o solo desta Terra. 

Você quer que seu reino seja nesse mundo ou você percebeu e compreendeu e viveu, 

completamente ou em parte, que seu reino não é desse mundo? 

O que não quer dizer rejeitar a vida nesse mundo, nem sobre esse mundo, mas, bem mais, 

transcendê-la pela Graça, transcendê-la pelo Amor, não pelo esforço de sua pessoa, mas, eu 

repito, pela rendição total do que fez o que você nomeia «sua vida» até o presente. 

Então, é claro, para aquele que ainda está instalado – qualquer que seja a maneira e quaisquer 

que sejam os obstáculos – nesse efêmero de sua vida, ele não se encontra ao pé da montanha, 

mas, sim, ao pé do que aparece como um precipício sem fundo, o último passo, a porta está 

aberta; a Porta Estreita, provavelmente, você já a atravessou, no desvio de suas experiências, no 

desvio de suas alegrias, no desvio de seus reencontros entre vocês, entre nós. 

Mas, hoje, Cristo, colocando Sua mão sobre seu ombro, vem dizer-lhe: «Deixe os mortos 

enterrarem os mortos, ame e seja eu, torne-se eu, ponha seus pés em meus pés, abra seu 

Coração, como eu o abri, não tenha medo de qualquer sacrifício». 

Mesmo se nós concebamos, perfeitamente, uns e outros, de onde nós estamos, que há, por vezes, 

uma dificuldade, e essa dificuldade prende-se, como diriam alguns de nossos Irmãos Anciões, 

apenas ao seu ponto de vista, apenas ao seu posicionamento. 

Cristo vem lançar Seu Apelo, porque Maria está pronta, também, para fazê-lo. 
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Não se preocupe com outra coisa que não saber, em si, questionando-se a si mesmo, não pelo 

intelecto, mas pelo Coração, unicamente pelo Coração: o que você quer, fundamentalmente, o 

que você quer ser e, finalmente, o que é você? 

O que você espera? 

O que você espera ou o que você rejeita? 

Tanto um como outro, quer esteja na expectativa ou na rejeição, priva-o da Liberdade do instante. 

A Unidade, a Humildade, a Ética, a Integridade e Cristo são os únicos meios de vencer, eu diria, o 

que pode manifestar-se, ainda, como resistências, certamente, temporárias, mas às quais, por 

vezes, você adere, às quais, por vezes, você se identifica. 

Como lhes disse o Arcanjo, como lhes disse Elohim de Órion, não se preocupe com isso, não veja o 

copo meio vazio, mas veja-o meio cheio e, finalmente, não há, ali, nem copo nem água, há, 

simplesmente, a plenitude. 

Qualquer manifestação é apenas a vida vista por um prisma. 

Quer seja a alegria, quer seja a paz, quer seja o sofrimento desse corpo ou, ainda, dos elementos 

de sua vida que não estão pacificados, peça, peça a Cristo para abrir-lhe Sua Porta, peça a Cristo 

para ajudá-los a abrir a sua, para comungar. 

A Liberdade, a Liberação está em curso sobre esta Terra. 

Seria preciso, verdadeiramente, ser cego para não ver o que acontece, tanto em você como na 

superfície desse mundo e, em breve, em seus céus. 

Tudo isso você sabe, tudo isso você esperou, temeu, acreditou nisso, não acreditou, mas, 

finalmente, você o vive, agora, quer seja sua crença ou sua descrença. 

E lembre-se de que, nesses instantes que se desenrolam desde esta semana e que se abrem neste 

dia da festa do Arcanjo Miguel, neste dia você tem toda a latitude para escolher, não mais como 

uma escolha de alma, mas como a demonstração pertinente e perfeita do Amor que você é. 

Se há o Amor não pode, ali, haver o medo; se há o Amor não pode, ali, haver julgamento; se há o 

Amor apenas pode, ali, haver a Humildade, apenas a Integridade; apenas pode, ali, haver Alegria, 

apenas pode, ali, haver a Indizível Paz. 

Tudo isso vocês sabem, vocês o tem vivido por momentos, mas, efetivamente, conforme suas 

vidas, certo número de elementos pôde deslizar, intercalar-se ou interpor-se entre vocês e a 

Verdade Eterna. 

Tudo isso não existe mais. 

O Céu fecunda a Terra, a Terra respondeu ao Céu e vocês, igualmente. 

Não há mais que viver, simplesmente, com o mesmo sorriso, a mesma gentileza, o mesmo Amor, 

não se forçando, mas, simplesmente, estando na espontaneidade e na totalidade do instante. 

Não há outro modo de desposar Cristo, de reencontrá-Lo e de tornar-se Ele. 

Não há alternativa. 

Nenhum conhecimento ser-lhes-á de qualquer utilidade. 
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Quer esse conhecimento concirna ao que vocês foram no curso de suas peregrinações, vocês, 

Peregrinos da Eternidade, que encalharam nesta Terra, na qual vocês estão acomodados ou têm 

se debatido nessa ilusão. 

Ponham tudo isso de lado, agora, ponham de lado, também, sua capacidade para observar-se 

como vocês têm feito, para ver o que havia a ver. 

Vocês devem ir, agora, além da visão, além da aparência, penetrar na essência na qual tudo é 

silêncio, penetrar na essência na qual há, verdadeiramente, a Alegria e na qual há Cristo: Ele os 

espera, como vocês O esperam. 

Então, não há mais expectativa, porque isso é a partir de agora. 

A partir do instante em que você faz silêncio, a partir do instante em que você não deixa, não 

como um esforço, mas, sim, como alguém que compreendeu que, quando sobem pensamentos, 

quaisquer que sejam, eles não são os seus, eles fazem apenas passar. 

Você não é esses pensamentos que passam, você não é esses problemas, como você não é as 

satisfações que vocês têm nesse mundo. 

Procure a Verdade, procure esse Final, não como uma investigação, mas, mais, como eu o disse, 

como capitulação, como rendição à Vontade do Um, à Vontade da Fonte e à Vontade de Cristo-

Miguel. 

Isso é agora, isso não é em um futuro, isso não é através de uma ascese, não é através de 

exercícios, quaisquer que sejam, mas, bem mais, vivificando-se na plenitude e na totalidade do 

Instante presente porque, em definitivo, quando você confia em Cristo, você confia no presente. 

Você tem uma Fé que move as montanhas e, sobretudo, mais do que isso, você tem o Amor que 

você É e nada pode substituir esse presente inestimável que você dá a si mesmo. 

Nenhuma soma de dinheiro, nenhum amor, nenhuma alegria nem qualquer sofrimento tem 

qualquer peso diante disso. 

Seja amoroso com a Terra, seja amoroso com seu Corpo, seja amoroso com a Vida e seja ainda 

mais amoroso com seus inimigos, porque o Amor tudo vence, não existe qualquer força que possa 

manter-se diante do Amor. 

Não o Amor que você poderia projetar para um ser amado ou, mesmo, para Cristo, mas, 

realmente, o Amor que você é e, para isso, todo o resto deve ser-lhe tirado, deve ser despojado. 

Viver a Humildade não é esconder-se no fundo de uma caverna, é ser humilde em pensamento, é 

ser humilde em Verdade, é ser amoroso, qualquer que seja a circunstância que a vida proponha a 

você, qualquer que seja o Ser que você é levado a encontrar, ainda que apenas o tempo de um 

olhar, o tempo de uma troca, então, sim, a única e última questão que pode restar e que deve 

ocupá-lo, se já não foi feito, não é a decisão de acolher Cristo, é, verdadeiramente, acolhê-Lo e, 

para acolhê-Lo, você deve desaparecer, desaparecer para si mesmo, desaparecer para sua história, 

desaparecer para um futuro, desaparecer para as interações de uns com os outros, para manter 

apenas essa Essência que é Amor, Liberdade e Justiça, em seu sentido e sua aceitação a mais 

nobre. 

É claro, houve inúmeras preparações que vocês mais ou menos viveram, mas, se vocês olham, 

realmente, ao seu redor, constatam que há irmãos e irmãs que se abrem sem nada ter pedido e 
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que estão, instantaneamente, na energia do Amor, na presença do Amor, porque eles se tornam 

Amor. 

Eles nada pediram, nada escolheram, não fizeram qualquer ascese, qualquer oração e, no entanto, 

a alma deles é pura. 

Então, nada julguem. 

Quer aquele que se dirija a você esteja fechado ou aberto, liberado ou que seja, mesmo, Cristo, 

acolha-o com o mesmo Amor, abra-se a todos e a cada um, abra-se à Energia do Céu, a Energia da 

Terra, quaisquer que sejam essas energias, quaisquer que sejam as manifestações disso. 

Lembre-se do que dizia o Comandante: «O que a lagarta chama a morte, a borboleta chama de 

nascimento», e você está, agora, na crisálida. 

As manifestações vibrais que os cercam, as diferentes manifestações do que nossos irmãos e irmãs 

orientais nomeiam os chacras, os circuitos de energia giram, eu diria, a pleno vapor. 

Deixem-nos girar, eles não têm necessidade de vocês, vigiem, simplesmente, e orem, para 

permanecerem humildes, para permanecerem sinceros, para permanecerem íntegros, não 

segundo seu julgamento, mas segundo o que o Amor e a Luz manifestam em vocês, a vocês e para 

vocês, e para o outro, porque não há outro, há apenas você, há apenas uma multidão de você, 

todos diferentes e, no entanto, todos ligados à mesma Unidade, com o mesmo fundamento e a 

mesma finalidade. 

Então, se alguns de nossos irmãos e irmãs não veem isso, atribuam-lhes a liberdade de apreciar 

suas experiências, aproveitar suas experiências ou delas sofrer, mas vocês, conservem o mesmo 

olhar, a mesma compaixão, o mesmo Amor. 

Quer isso seja com Cristo, quer seja com aquele que lhe é o mais oposto. 

Vocês nada mais têm a propor de mais forte e de mais verdadeiro do que o que vocês são, em 

Verdade. 

Todo conhecimento é inútil para ser isso. 

Vocês nada têm a apropriar-se, vocês têm apenas que restituir o manto do efêmero a Cristo, para 

que Ele lave suas vestes no sangue do cordeiro. 

Tudo isso lhes resta, agora, a atualizar, a manifestar, de maneira plena e inteira, de maneira total, 

de maneira inabalável. 

Repitam-se isso a cada manhã, não como uma ladainha, mas como uma evidência que vocês têm a 

viver a partir de seu despertar, até o seu sono. 

Não levem mais em conta experiências, quaisquer que sejam, mesmo as mais espirituais que os 

conduziriam a viajar a mundos e espaços multidimensionais. 

Não levem em conta reencontros que nós realizamos juntos, certamente, eles têm sido 

importantes e serão, sempre, mas aí não está o essencial, nós sempre dissemos isso. 

Isso era apenas um meio de favorecer essa eclosão e essa abertura de porta. 

A Porta Estreita que vocês atravessaram, a Porta de Cristo, que se abriu em vocês, a mão sobre o 

ombro de Cristo, ao mais próximo de seu Canal Mariano. 

Nós estamos aí para vocês, nós estamos aí para nós, na mesma Unidade, na mesma Verdade. 
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É claro, esse mundo não é feito de Amor, vocês sabem disso, mesmo se o Amor seja 

imperativamente presente para a manifestação de toda a vida, mesmo alterada, mesmo desviada, 

como é o caso nesta Terra. 

Esse desvio, essa falsificação que teve fim a partir do início dos anos 2009 e que vai ao seu termo 

agora. 

Instale-se na Paz porque, quando a Paz chegar, se você mesmo não é a Paz, como poderá viver a 

Paz? 

Essa Paz poderá ser vivida como uma intrusão, como algo que não é desejado, será isso que vocês 

desejam? 

Que deseja não sua alma, que deseja, simplesmente, sua consciência, aí, no instante, fazendo 

abstração de todas as dores, de todos os sofrimentos e de todas as alegrias que vocês puderam 

viver, nas circunstâncias desta vida como de todas as suas vidas. 

Vem um momento no qual é preciso abrir os braços ou fechá-los, e isso cabe apenas a vocês. 

Portanto, fiquem nessa Humildade e nessa Simplicidade e, sobretudo, permaneçam abertos, o que 

quer que lhes dê a Vida a viver, saibam que nem seu mental, nem sua consciência poderá, jamais, 

conhecer, inteiramente, os prós e os contras de uma situação que faz irrupção em sua vida, mas, 

simplesmente, vocês terão os esclarecimentos disso ulteriormente, a partir do instante em que 

vocês praticam a Confiança, a Fé, porque a Fé move as montanhas, mas porque, na Fé absoluta, 

não pode existir questão. 

Cristo preenche todos os interstícios vagos em vocês. 

Não há mais interstício para a sombra, há lugar apenas para a pura Luz. 

Assim, portanto, eu venho exortá-los a posicionar-se não mais, simplesmente, como o observador, 

não mais, simplesmente, como aquele que se comunica conosco ou entre nós, mas aquele que 

está aí, irradiante e pacífico, e que nada quer, que nada pede e que É. 

Aí se encontra o êxtase, mas além do êxtase encontra-se a Paz; além do êxtase encontra-se a 

Verdade que é comum a cada um, porque essa Verdade não pode sofrer qualquer derrogação, 

mesmo nesse mundo. 

Esse mundo que não pode mais com imposições, esse mundo que não pode mais com quadros 

estabelecidos e congelantes, que impedem a Liberdade, e é, no entanto, nesse terreno que vocês 

nascem e que voam para a Verdade Eterna, aqui mesmo, nesse mundo. 

Vigiem e orem, tenham compaixão para consigo mesmos, sejam, sobretudo, esse Amor 

espontâneo que emana de vocês a partir do instante em que vocês fazem abstração do que 

concerne à sua pessoa. 

Porque o Amor não concerne à sua pessoa, mas concerne à totalidade da Vida, em todas as suas 

manifestações. 

Assim, então, vocês reencontram o Filho, vocês reencontrarão sua Eternidade e, sobretudo, 

reencontrarão Cristo e, sobretudo, reencontrarão a Liberdade, não aquela que se acomoda com 

qualquer livre arbítrio, não aquela que se acomoda com qualquer carma ou qualquer imposição, 

mas a Liberdade total e absoluta da consciência, enfim, liberada dela mesma, liberada dos 

condicionamentos e, sobretudo, liberada de seus medos. 



53 
 

Há apenas o medo e o Amor, isso foi dito em numerosas reprises, mostrem-no, demonstrem-no a 

si mesmos, não como um esforço, não como uma ascese, mas instalando-se na Eternidade do 

Instante que contém todos os outros instantes, que contém todos os outros momentos. 

Cristo apenas pode estar aí, e em nenhum outro lugar alhures, no Coração do Coração, ao Centro 

do Centro, entre o que vocês nomeiam, parece-me, Unidade, a Porta Unidade, a Porta AL, o chacra 

do Coração, o que vocês nomeiam, também, o nono Corpo ou Corpo de Irradiação do Divino, 

assim como a Porta KI-RIS-TI. 

Tudo isso se alquimiza com o Canal Mariano e com Cristo, que desemboca na Alegria, uma Alegria 

sem objeto, sem suporte, que não depende de qualquer circunstância, porque a Vida e a Criação 

são Alegria Eterna. 

Apenas na privação dessa Liberdade e dessa conexão é que vocês encontrarão o sofrimento, essa 

conexão, essa Verdade põe fim a todo sofrimento, a todo questionamento, a toda interrogação e a 

toda dúvida. 

Apoiem-se Nele, como eu me apoiei Nele em minha vida. 

O que eu fiz em minha vida, assim como algumas de minhas Irmãs, quer seja Hildegarde, quer seja 

Santa Tereza, quer seja a própria Maria. 

Tudo isso vocês podem realizar do mesmo modo. 

Lembrem-se de que Cristo havia dito, em Sua vida, na encarnação, Ele já dizia, como o 

retranscreveram aqueles que se retranscreve: «O que eu faço, vocês o farão e bem maior ainda», 

não porque vocês são Tudo nesse mundo, mas, justamente, porque vocês nada são nesse mundo. 

Não se trata de autoflagelação, não se trata de automutilação, não se trata, ainda menos, de 

recusar a Vida, mas, bem mais, aceitá-la, completamente, com tudo o que ela lhes apresenta, 

porque há, em vocês, a possibilidade de transcendência e de resiliência que lhes é própria e que 

lhes permitirá, sem esforço, sem dificuldade, fazer como Cristo na cruz: «Pai, eu entrego o meu 

Espírito em suas mãos». 

Mas lembrem-se de que, antes de dizer essa frase, houve outras frases que vocês mesmos, talvez, 

tenham pronunciado: «Meu Pai, por que me abandonou?», é a agonia no Jardim de Getsêmani, no 

Jardim das Oliveiras. 

Tudo isso é o que vocês vivem, nesse momento; é, exatamente, a mesma coisa, com uma 

intensidade que lhes é própria, com palavras e eventos de suas vidas que lhes são próprias, mas 

que, em definitivo, fazem apenas traduzir a única e mesma Verdade, aquela de Cristo e de Seu 

retorno em vocês e na superfície desse mundo, não pelas vias habituais, eu diria, mas, será que a 

primeira encarnação foi uma via habitual? 

Aí está o segredo. 

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, seja Homem, seja verdadeiro e seja Amor, porque vocês o são, 

e que todo o resto faz apenas passar e trespassará, antes mesmo que seu último sopro, nesse 

mundo, seja desligado. 

Então, ocupem-se do que vocês são, ao invés de seu parecer, ao invés de sua conta no banco. 
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Mas, eu repito, não é questão de recusar o mundo, mas, bem mais, transcendê-lo, bem mais, 

superá-lo, ali estando plenamente presente, plenamente colocado com os pés ao solo, a cabeça 

nas estrelas e o Coração na Eternidade. 

Isso é possível, instantaneamente. 

Não há qualquer barreiro que Cristo não possa abater com um simples olhar. 

Vocês têm a mesma capacidade, têm a mesma potência e, mesmo, maior, mas sejam humildes 

para isso. 

Vocês devem desaparecer para aparecer alhures, ao mesmo tempo permanecendo aqui, mas 

transcendido, transparente e amoroso. 

O tempo chegou para isso, o tempo chegou para soltar todos os fardos, porque o que se coloca a 

vocês, em termos que lhes são próprios, eu repito, é: você quer ser a Eternidade, você quer seguir-

me, brincar de sofrer, brincar na experiência da Terra? 

A própria Terra não estará mais aí para isso, porque ela passa a outra oitava de manifestação, a 

outra oitava de aparência, que nada tem a ver com os mundos que seus sentidos percebem. 

Então, cabe a vocês ver, vocês seguem a Terra, em sua ascensão, vocês vivem sua própria 

ascensão? 

Cabe a vocês decidir. 

Não há qualquer barreira que Cristo não possa abater, não há qualquer condição, quer seja de 

saúde, moral, social ou afetiva que possa, de qualquer maneira, impedir Aquele que bate de 

entrar, se vocês O acolhem. 

Amar, amar e servir na Humildade e na grandeza da consciência liberada, na grandeza da alma 

dissolvida pela potência do Fogo do Espírito. 

Tudo isso é agora. 

Não há esforço porque, se há um esforço, então, não é o Amor. 

O Amor não é um esforço, o Amor é tudo, exceto um esforço. 

Vejam isso em suas vidas e retifiquem, se for necessário, em seus comportamentos, em seu modo 

de sorrir, em seu modo de olhar, em seu modo de falar. 

Eu não diria que seja preciso girar sete vezes a língua em sua boca, mas chame sete vezes a Cristo, 

antes de exprimir-se, sobretudo, quando há uma circunstância ou uma situação ou uma 

comunicação delicada, e você verá que a Luz fará sua obra, bem melhor do que as explicações que 

vocês poderiam ali aportar ou a própria inteligência que vocês poderiam ali colocar, porque jamais 

a inteligência de uma pessoa chegará a atingir a inteligência do Coração e da Luz. 

Trata-se de duas coisas que são, eu diria, inconciliáveis e irreconciliáveis, disso vocês sabem, vocês 

o vivem, mesmo para muitos de vocês, eu repito, à sua maneira, mas cada lição, cada alegria, cada 

sofrimento e cada dor são os mesmos estimulantes para permitir-lhes reencontrar-se e 

reencontrar Cristo, inteiramente. 

Seja perfeitamente consciente disso, seja perfeitamente lúcido e, sobretudo, seja humilde. 
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Isso não quer dizer, eu repito, apagar-se ou desaparecer de toda relação, de toda comunicação ou 

de toda atividade, mas transcender o que vocês fazem em sua vida à Luz do Amor, iluminá-la, pelo 

Amor, e manifestar apenas o Amor. 

O que quer que você faça de sua vida, o que quer que empreenda hoje, o Amor é simples, o Amor 

é fácil, o Amor é evidência. 

O mental e a pessoa que você era é resistência e dificuldade e é contrariedade. 

O Amor não será, jamais, uma contrariedade e, se há contrariedade nesse momento, ela é ligada, 

em você, apenas ao reencontro do Céu e da Terra, ou seja, ao reencontro de seu efêmero e de seu 

Eterno. 

Se você aceita esse reencontro, então, o efêmero desaparecerá por si mesmo, sem esforço, sem 

vontade, sem desejo. 

Vá e continue suas ocupações, mas faça-as com o mesmo Amor, quaisquer que sejam essas 

circunstâncias, quaisquer que sejam essas ocupações. 

Em resumo, eu diria, hoje, mais do que nunca, é no cumprimento de sua vida, no cumprimento 

desse corpo, no que há a manifestar, qualquer que seja sua idade, quer você esteja na última 

parte de sua vida ou na primeira parte dela, quer você seja um homem, quer seja uma mulher, 

quer seja um inculto ou um letrado, isso não tem mais qualquer incidência sobre Cristo que está 

aí. 

Então, cabe a você ver, cabe a você instalar-se no que você É. 

Aí está o que eu tinha a lembrá-los, simples e humildemente. 

Eu sou Gemma Galgani, sua irmã na Eternidade, aquela que porta a Unidade, aquela que desposou 

Cristo e, hoje, vocês podem, todos, ser Gemma Galgani, vocês podem ser, todos, Hildegarde de 

Bingen, mas, para isso, é preciso aceitar nada mais ser, exceto ser o Todo para Cristo. 

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, um encorajamento, uma exortação para ir ali, para ir onde, 

para o Coração do Coração, ao Centro do Centro, aí, onde está o que nossos Irmãos Anciões 

chamaram a Infinita Presença ou a Última Presença. 

A Morada de Paz Suprema está ali, ela não se importa com seus sofrimentos, suas dores, suas 

dúvidas, suas interrogações ou, mesmo, suas alegrias, e isso se instala cada vez mais, vivam-no e 

rendamos Graças, juntos. 

Eu sou Gemma Galgani, e eu os amo. 

Que a Paz, o Amor e a Paz de Cristo desçam em vocês e subam em vocês. 

Até breve. 

———————- 

Transmitido por Fetnat 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3075-Gemma-Galgani-du-29-septembre-2014.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/10/gemma-galgani-por-fetnat-29-de-setembro.html 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3075-Gemma-Galgani-du-29-septembre-2014.htm
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O.M. AÏVANHOV – 29 de setembro de 2014 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Eu lhes transmito, primeiramente, todas as minhas bênçãos, e estou alegre de estar com vocês. 

Eu não vou acrescentar palavras às palavras, em contrapartida, vou acrescentar muitas palavras, 

se vocês têm questões a fazer-me. 

Então, eu os escuto, com grande felicidade, e vamos ver o que vamos dizer hoje, em função de seu 

humor. 

Questão: a subida vibratória está, doravante, em seu máximo ou vai amplificar-se nos tempos 

que vêm? 

Sim, há o fogo no c–, como se diz, não é? 

Há o fogo no c–, o fogo na cabeça, o fogo no coração, o fogo na terra, há o fogo por toda a parte. 

Mas o que é o fogo? 

É o Espírito. 

Então, sim, as vibrações da Luz vibral, mas não unicamente. 

Eu diria, os Hayot Ha Kodesh, ou seja, os arquétipos dos elementos, vocês os veem ao seu redor, 

eles estão cada vez mais ativos, mas, também, em seu corpo. 

Portanto, o que vocês vivem não está pronto a parar, isso vai esquentar, esquentar cada vez mais, 

vai agitar, cada vez mais. 

É por isso, eu acho, que tanto Gemma como Metatron como Miguel e outros que se exprimem 

junto a vocês, nestes dias ou nessas últimas semanas, insistem nessa noção de estar na paz. 

Porque, se vocês estão na paz, se estão no Coração do Coração, mesmo se seu corpo vire pó ou 

queime ou afogue-se, qual importância isso pode ter? 

Se você permanece na paz, isso quer dizer que você já está na Eternidade. 

Então, o que pode fazer o que se produz ao nível das manifestações? 

Então, é claro, há uma lógica. 

Se você sangra, é preciso parar o sangramento, concorda? 

Mas nas manifestações que você não pode – como dizer… – que você não pode dominar e que não 

pode e controlar, o que é que você pode fazer? 

Você pode dizer: eu vou opor-me, vou resistir, vou melhorar, vou resolver tal problema. 

E o que é que acontece, geralmente? 

Você tem a resposta: isso emperra, isso resiste, enquanto, na Fluidez da Unidade e na 

manifestação da Luz que há, atualmente, não pode haver «embaraço», tudo é harmonioso, 

porque a Luz e o Amor são a beleza, a harmonia, a facilidade. 

Não a facilidade do ego, hein?, daquele que se crê chegado, mas, realmente, a facilidade da Luz e, 

isso, apenas se pode viver no Coração do Coração. 

Então, é claro, talvez, para você ou para outros, isso esquente muito, pode, mesmo, tornar-se um 

pouco difícil, eu diria, fazer algumas coisas. 
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Mas se isso acontece a você, é que é assim, você tem, talvez, necessidade de estar em uma cama 

durante dois dias, três dias, parar tal coisa, retomar tal coisa. 

Mas lembre-se do que disse Gemma e do que eu disse, também: se é com Amor, tudo acontecerá, 

sempre, bem. 

Então sim, a intensidade das vibrações vai tornar-se, para cada vez mais numerosos entre vocês, 

como intolerável, de tão forte, como vocês dizem. 

Mas é forte para quem? 

É forte para o ego. 

Portanto, é que o ego tem necessidade. 

Então, ele tem, talvez, necessidade de limpar algumas zonas do corpo, de limpar alguns 

comportamentos, então, você observa, talvez, que você estava na calma, de repente, há ou raivas 

ou uma fúria, ou prantos que saem, que sobem. 

Aí também, não culpe. 

Veja-os sair, mas você não é isso. 

Mas, a partir do instante em que você quer portar sua atenção, por exemplo, sobre uma raiva, 

você vai vivê-la, mas você não é essa raiva e, no entanto, ela o atravessou. 

É tão simples assim. 

E, se nesses momentos em que há raiva, você consegue sair desse turbilhão de energia e que é 

ligado aosHayot Ha Kodesh que se manifestam em sua estrutura física, isso será muito simples: aí 

está, eu tive uma raiva e eu a fiz sair. Eu choro, as lágrimas correm, mas, ao mesmo tempo, eu me 

ponho no Coração do Coração, eu chamo a Cristo, eu respiro e recito um mantra, pouco importa. 

Eu me deito, eu me ponho de joelhos, mas eu não procuro evitar minha raiva, mas eu estou em 

uma vibração que vai permitir-me, pela Luz, por Cristo, pela humildade, pela simplicidade, pelo 

alinhamento – chame a isso como quiser – essa raiva vai fazer puf. 

É similar para as lágrimas, é similar para não importa o quê. 

E é-lhe dada a possibilidade, nessas semanas que acabam de escoar-se e, agora, como vocês 

dizem, com uma impressão de que isso esquenta, cada vez mais. 

Realmente, aí, você tem, em si, toda a inteligência do coração para ver as coisas. 

Você vê quando é simples, você vê quando não é simples, e a Luz vai fazê-lo viver ambos. 

Se você acredita que pode controlar as coisas, isso vai emperrar. 

Se você aceita que Cristo faça as coisas, isso não quer dizer que você vai girar os polegares, mas 

você está na aquiescência à Luz. 

Aí, as coisas acontecerão sempre melhor, mesmo se seu corpo, ainda uma vez, deva ser reduzido a 

pó em cinco minutos. 

Qual importância isso pode ter para o que você é? 

Se você acha que isso tem uma importância, isso quer dizer, simplesmente, que você se segura ao 

seu efêmero. 

E que a lagarta não está, ainda, completamente pronta para construir sua crisálida e para deixar 

nascer a borboleta. 
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Mas, ainda uma vez, não há competição, não há mais à frente, mais atrás, alguns que vão ganhar, 

outros que vão perder, absolutamente não. 

Porque o que acontece é, justamente, o que será, para você, o mais adaptado, mas você só poderá 

viver as circunstâncias coletivas que descambam a toda velocidade sobre a cabeça e sobre o 

planeta agora, se você for capaz, nos momentos os mais extravagantes e, eu diria, no positivo 

como no negativo na 3D, tanto um como o outro você o tome com a mesma equanimidade e o 

mesmo alinhamento no Coração do Coração, e você verá que a Graça será eficiente, 

imediatamente. 

Vocês todos constataram, em suas vidas, seja para as pequenas coisas ou grandes coisas, pouco 

importa, que há momentos nos quais tudo se faz facilmente, que há momentos nos quais vocês 

querem algo e isso não se faz, isso resiste e isso resiste, e as circunstâncias fazem com que se 

coloquem bastões nas rodas etc etc. 

E, depois, há momentos nos quais vocês dizem basta!, eu deixo fazer a Luz! 

E, aí, vocês constatam que há um tapete de rosas que se desdobra diante de vocês, como Teresa, 

Como Gemma disseram e como os Elohim dizem, como nós o dizemos sem parar, ponham isso em 

prática. 

Nada há que seja impossível para a Luz, simplesmente, o que vê a Luz e a Vida não é a mesma 

coisa que o que você vê, enquanto existe, ainda, uma pessoa. 

Você tem medo de morrer, você tem medo de sofrer ou sofre, e o sofrimento não é agradável, é 

claro. 

Então, é preciso lutar contra o sofrimento, é claro, mas há um momento na consciência no qual 

você atravessa – eu tomei a palavra sofrimento, mas poderia ser prova, qualquer que seja, não é? 

– e quando você atravessa isso, com Cristo, com o Coração, bem, o que é que acontece? 

Você o atravessa, o resultado é muito mais fácil, sem o querer, sem o desejar, simplesmente, 

colocando, sempre, à frente, a Luz e, portanto, a Bondade e a Beleza. 

Não se preocupe com o resto, isso não lhe concerne, mesmo se você tem a impressão de que isso 

concirna a você, porque você deve assinar o papel ou porque você perdeu alguém ou alguma 

coisa. 

É preciso atravessar o que a vida lhe dá a atravessar e não há presentes e, do outro, presentes 

envenenados, não há nem presente envenenado nem presente curto, há, simplesmente, a Vida, 

compreenda isso e, se você está assim, ficará maravilhado. 

Então, bem mais do que a Fluidez, a Unidade ou os mecanismos de sincronia de que lhes falamos 

há anos, mas, bem mais, a capacidade para viver a Graça, não por episódios, não por experiência, 

mas tornar-se, você mesmo, essa Graça e, aliás, você constata isso, há momentos em que tudo é 

Graça e, depois, há momentos em que, por uma razão X ou Y, você tem ou memórias que voltam, 

ou linhagens que são um pouco exóticas, digamos, que vão manifestar-se a você e que vão fazer 

aparecer um ser do passado que você foi, com sua raiva, com seu rancor, com sua tristeza ou com 

sua exaltação, mesmo sua loucura, são coisas que você deve atravessar. 

Então, não julgue, tampouco, o que atravessa o outro, talvez, que receba um presente que você vê 

como um magnífico presente, mas não é isso que é importante, a Luz utiliza Cristo, utiliza as 
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linhas, eu diria, de menor resistência, porque é aí que está o mais evidente a ver e, também, a 

viver e a instalar. 

Então, a primeira coisa, às vezes, você vive algo e diz-se: ah, mas eu não mereci isso, mas por que 

eu vivo isso, em tal lugar, tal pessoa, com os impostos ou com a sociedade, com a família? 

Atravesse isso, não na resistência, não na oposição, mas com Cristo, com o Coração, e você verá 

que isso passará à maravilha. 

Então, é claro, você não terá, no momento em que isso se produz, as explicações, mas o que é 

importante? É a explicação ou é o estado de Alegria? 

Nenhuma explicação conduzirá você à Alegria, bem ao contrário. 

Nenhuma luta conduzirá você ao Amor, tudo isso você sabe, isso tem sido explicado há muito 

tempo. 

Eu o remeto a Nisargadatta, a Bidi, se você prefere, que não era, eu o lembro, um Ancião, porque 

ele saiu das noções que se poderia chamar de missões dos Melquisedeques. 

Você pode ser Bidi, você pode ser Gemma, você pode ser Maria e, sobretudo, você pode ser 

Cristo, por si mesmo, você é seu próprio Cristo, e a qualidade vibratória do que você é, mesmo se 

isso esquente e, às vezes, há as Estrelas que lhe perfuram a cabeça, colocam-lhe a furadeira e 

perfura-se tal Estrela, tal Estrela, tal Porta, tal chacra, a Onda de Vida que se torna gigantesca, as 

queimaduras e todas as manifestações que você tem, transcenda isso também, agora. 

Então, é claro, no início, dizia-se para portar a atenção e a intenção na Onda de Vida, nas Estrelas, 

nos chacras, o que é que eu posso dizer agora? 

Que tudo isso foram etapas de um desenvolvimento vibratório, mas, hoje, não há mais 

necessidade de fazer um desenvolvimento vibratório, a Luz está aí, abra a porta e é tudo, 

simplesmente, humildemente, como o fizeram nossas irmãs Estrelas e é tudo, e você irradiará, 

espontaneamente, o que você é, sem querer enviar o Amor, seja sorrindo, seja feliz, mesmo se 

você sofra, porque a solução está aí, é um grande mistério que eu lhes revelei e esse grande 

mistério eu não teria podido dizer-lhes há cinco ou seis anos. 

Porque não, unicamente, vocês nada teriam compreendido, mas vocês não teriam tido a 

possibilidade de vivê-lo, enquanto, hoje, é exatamente isso que há a viver. 

Isso não quer dizer que seja preciso ir procurar as experiências ou procurar a Alegria, isso quer 

dizer o que lhes propõe a Vida é, muito exatamente, o que lhe é preciso para estar aí onde vocês 

devem estar, permanentemente, não mais por experiências, não mais por pequenos toques, mas 

cada vez mais intensamente e, portanto, as energias não vão parar, porque se teria podido pensar, 

efetivamente, segundo vocês, e que, desde essa semana, como vocês dizem, isso ia crescendo, 

mas o crescendo pode ir ainda muito mais alto e irá, tanto para vocês como para a Terra, como 

para os Hayoth Ha Kodesh, e há apenas o Coração que será seu último socorro, mas não é uma 

punição, vocês sabem disso, não é, mesmo, um julgamento, é a conclusão lógica do que acontece 

quando se fecha a Luz. 

A Luz não pode ser fechada, a Luz é feita para difundir-se, em toda a Liberdade e não para ser 

colocada sob a caixa, em qualquer iniciação ou qualquer encontro espiritual ou encontro humano, 

é bem além disso agora. 
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O que quer dizer, vocês viram, o tempo encurtou, vocês estão no bom caminho, tudo vai bem, 

vocês fazem algo que não está no bom caminho, a Luz bate-lhe nos dedos, imediatamente. 

Agradeçam, agradeçam o que quer que aconteça, quer cortem-lhe um pé ou que você ganhe na 

loteria, agradeçam do mesmo modo, porque é exatamente o que lhe é necessário. 

Não procure compreender porquê e explicar porquê, mas viva-o, esteja plenamente no que você 

vive, mesmo se a vibração, efetivamente, for cada vez mais quente, digamos, ardente. 

É a mistura dos Hayoth Ha Kodesh e, quando se fala de partículas adamantinas que você vê, que 

dão, agora, essa multidão de Luz que você vê em alguns momentos do dia, ou em circunstâncias 

que lhe são próprias, também, por vezes, não há necessidade de nada mais, todo o resto são 

apenas ocupações, todo o resto são apenas construções mentais, memoriais, afetivas, sociais, 

familiares. 

Eu os lembro de Cristo, na Cruz, o que é que Ele disse a João? 

Ele disse, havia João e Maria diante da cruz, havia, também, Maria Madalena, ela estava um pouco 

mais longe, Ele disse a Maria e a João: «João, Maria, João, eis sua Mãe, Maria, eis seu Filho». 

O que Ele queria dizer com isso, será que Ele queria dizer que Maria tinha feito um filho nas costas 

de José, antes de Jesus? 

Não, certamente não. 

Isso quer dizer, simplesmente, que, realmente, Maria tornou-se a Mãe de João, isso quer dizer que 

nós todos enrijecemos as coisas, através da memória, através do DNA, através dos cromossomos, 

através da história, tudo isso é varrido por Cristo, Ele disse, Ele lhes disse, em Sua vida, eu o repeti, 

também, em minha vida, então, Cristo é um salvador, mas você é seu principal salvador, uma vez 

que Cristo é você. 

Nada há a esperar do exterior, sobretudo, não nesse mundo, mas há tudo a esperar no interior, 

não como uma expectativa, mas como algo que os convida a entrar no sentido da Vida, no sentido 

do fluxo e com – eu dizia – a mesma equanimidade, com a mesma intensidade, com Amor. 

Então sim, as vibrações serão cada vez mais quentes, e isso não vai parar, até o último momento, 

agora. 

Vocês verão, aliás, que as flutuações ligadas aos nossos encontros, ligadas à lua, ligadas ao Sol, 

ligadas à Terra continuarão presentes, mas haverá um fundo vibratório que será cada vez mais 

intenso, sem qualquer circunstância exterior limitante ou amplificadora. 

Quando você percebe isso, você não tem mais medo e não pode mais, mesmo, dizer «Pai, por que 

me abandonastes?», você pode apenas dizer «Pai, que tua vontade seja feita e não a minha», tudo 

está consumado. 

Não são palavras vãs que nós lhes dizemos, não são promessas para dez ou vinte anos, é agora, eu 

nada posso dizer-lhes de melhor, não é amanhã, não é em um mês, o Apocalipse é agora, é, 

mesmo, o fim do Apocalipse, o fim da Revelação, é o pedaço final, digamos, e um pedaço final, 

isso faz barulho, um pedaço final, isso se vê, um pedaço final, isso deve ser identificável. 

E você, como indivíduo, mas, também, para todo o coletivo da Terra, para as duas humanidades 

também, quer seja para a aberração que acaba de nascer, quer seja para o místico que se crê o 
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guru do mundo na Índia ou alhures, que se toma por deus, mas tudo está em seu lugar, 

absolutamente tudo. 

Então sim, a vibração vai subir, sim, vocês estarão cada vez mais confusos, sim, vocês estarão cada 

vez mais felizes ou cada vez mais dolorosos, mas isso não tem importância alguma, porque a 

solução, é claro que é preciso aportar um bálsamo, um medicamento, dinheiro, se há necessidade, 

ou alguma coisa mais, mas é preciso ir além disso, não como uma vontade, mas como algo que é 

evidente e sim, há apenas uma solução, é que os Hayoth Ha Kodesh que começaram a fundir-se 

dois a dois, o Ar com o Fogo, o que é que faz o ar no fogo? Ele atiça o Fogo, a Água e a Terra; o que 

faz a Terra quando ela recebe a Água, ou ela desmorona, se são rochas, ou ela se torna lama; há 

uma mudança de forma, também, na natureza: a lagarta terra torna-se a borboleta terra também, 

e vocês também, é a crisálida. 

Como fazer uma crisálida, o que é que acontece quando a lagarta torna-se crisálida? Ela para de 

comer, ela para de mover-se, ela para o movimento, todas as funções param, isso se chama a 

estase e vocês estão nesse período no qual, por momentos, vocês vivem momentos de estase. 

É, efetivamente, uma intensidade que vocês jamais conheceram, mas que será nova, a cada dia. 

Quanto mais vocês vão e mais nós vamos juntos, aproximarmo-nos dessa celebração do 

nascimento da nova Dimensão, mais isso vai esquentar, mais isso vai agitar, mais sua forma é 

suscetível de mudar, como o encontro da Água e da Terra, e eu não lhes falo, ainda, do encontro 

da Água, da Terra, do Fogo e do Ar, que dá o Éter, o Quinto Elemento, ou seja, o Centro do Centro, 

que está ao nível da Cabeça e do Coração. 

É isso que acontece, então, as dores que vocês têm no peito, sobre as Portas, sobre as Estrelas, 

através do Canal Mariano que esquenta, o kundalini, por vezes, o humor que se inverte, dores que 

se manifestam, tudo isso são manifestações. 

Vão à essência, porque as manifestações, eu diria, que, entre vocês, há os que vivem as vibrações 

há muito tempo e chegam a dizer: opa, quando é que isso para ou quando é que isso desacelera? 

Isso não parará jamais, e isso não desacelerará jamais, acabou, é uma subida, agora, mas vocês se 

lembram das Núpcias Celestes, havia encontros, ops, isso subia, isso voltava a descer, isso subia, 

voltava a descer. 

O que é que acontece aí? Isso sobe, é uma subida sem fim ou uma descida sem fim, e que 

acontece no não movimento. 

Você vê o que eu quero dizer, porque a solução da subida e da descida, o que quer que aconteça, 

encontra-se na imobilidade do silêncio. 

Essa imobilidade do silêncio não é um não fazer, mas é uma atitude, se vocês preferem, interior, 

do mental, das emoções, porque é apenas quando há o silêncio do mental e das emoções que 

vocês saem de todas as programações conscientes e inconscientes memoriais ligadas às suas 

linhagens, ligadas à família etc. etc. 

Outras questões? 

Questão: Você poderia esclarecer o que são os Hayoth Ha Kodesh? 

Os Hayoth Ha Kodesh são, simplesmente, o arquétipo de vigésima quarta Dimensão e, por vezes, 

além, que corresponde aos Elementos. 
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O Elemento, por exemplo, fala-se do Fogo, então, quer seja o fogo de madeira, quer seja o fogo 

interior, o Fogo tem algumas características, mas por trás de cada manifestação, aí também, há 

uma Essência. 

O Hayoth Ha Kodesh do Fogo que acompanha Metatron, ele se chama Vehuiah, disso vocês 

sabem, mas cada Hayoth Ha Kodesh de um elemento é, de algum modo, a Essência e o arquétipo, 

em todos os planos que estão abaixo, até essa dimensão na qual vocês estão, da manifestação de 

um princípio arquetípico, são os Quatro Pilares. 

Lembrem-se: há numerosos anos nós falamos dos Quatro Pilares do Coração que eram, também, 

os Quatro Elementos. 

Porque há o Fogo aqui, com AL, que é ligado, eu os lembro, a Ma Ananda Moyi etc. etc… 

Desse lado, há o Ar, porque Gemma Galgani está exatamente ao lado do Ar etc. etc. 

Depois, há a Água, com Maria etc. etc. 

Portanto, a palavra Hayoth Ha Kodesh remete à Essência, ao Princípio da manifestação do 

Elemento. 

Nesse momento, é a conjugação dos Quatro Elementos em seu corpo, em nosso Coração como no 

Corpo da Terra, como no Corpo do Sol, como no Corpo desse Sistema Solar, plano físico e plano 

sutil, que é responsável por essa proliferação do Éter. 

O Éter, eu os lembro de que vocês têm, ao nível da cabeça, uma cruz entre os Quatro Elementos, 

com um centro, esse centro que é o ponto OD da Cabeça ou que vocês vivem, hoje, como a Porta 

OD, que é situada sob a ponta do esterno, a Porta Estreita. 

Tudo isso, se querem, são manifestações dos Hayoth Ha Kodesh, e essas manifestações tem sido – 

como dizer… – freadas, elas também, pelo confinamento. 

Então, o Fogo libera-se, a Terra libera-se, não o planeta, mas o Elemento Terra libera-se, o 

Elemento Ar libera-se etc. etc… 

As manifestações que vocês percebem, desde as dores no peito, passando pelo Fogo na cabeça, 

em uma meia coroa ou a outra, o Canal Mariano, tudo isso são apenas especificações dos 

Elementos. 

Toda matéria é constituída dos Quatro Elementos. 

Vocês têm as quatro bases do DNA etc., quer seja nessa dimensão como em dimensões nas quais 

não há mais o que vocês nomeiam DNA. 

Mas há, ainda, o Princípio e a Essência que deu nascimento à forma, é o que fazem os Hayoth Ha 

Kodesh. 

Então, eles têm outros nomes, na tradição ocidentalizada, chamam-nos os Querubins, mas são 

nomes, vocês os têm ao seu redor, vocês os veem através dos Elementos. 

Portanto, quando a vibração aumenta, é que os Elementos estão cada vez mais ativos na Essência 

deles, no Princípio e na manifestação deles. 

Aí está, é outro nome para dizer: Elemento, mas isso vem dos Querubins, ou seja, são planos que 

estão além da manifestação, mas, sobretudo, da encarnação, que se encontraram tingidos em 

manifestações limitadas que se chamam os Elementos, tanto sobre a terra como no corpo, e que, 

hoje, tomam uma amplitude inigualável. 
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Há, às vezes, casamentos, por exemplo, entre o Fogo e a Água, o que é o casamento do Fogo e da 

Água? É muito simples, é o gelo etc… 

Portanto, pode-se encontrar manifestações ligadas por dois Elementos, por três Elementos, por 

quatro elementos ou por cinco Elementos, com o Éter, e dessas combinações decorrem 

manifestações que remetem, diretamente, à Essência e ao Princípio do Elemento que se chamam 

os Hayoth Ha Kodesh ou os Querubins, se preferem, os pequenos Anjos, vocês sabe. 

Outra questão? 

Questão: Há pouco, você falava de pessoas que percebem as vibrações que não vão parar, que 

percebem o Fogo, que percebem as Estrelas, que percebem os pontos, o que é das pessoas que 

nada percebem? 

«Felizes os Simples de Espírito» – eu responderia. 

Lembre-se do que eu disse, eu disse que havia um processo vibratório que começou já, em 1984, 

que se atualizou na humanidade, com cada vez mais pessoas que vivem manifestações ligadas – 

como você disse – aos chacras, à abertura das Portas, às Estrelas, ao Canal Mariano, às presenças, 

à própria possibilidade de falar comigo. 

Há, aliás, aqui, vários deles e não, unicamente, Coração de Rosa, que está ao lado, que se 

comunicam com eles, eles podem testemunhar também, mas eu me dirijo a eles, individualmente, 

porque as mensagens coletivas, agora, há delas, sempre, para aqueles que isso interessa, mas, 

agora, nós entramos, mesmo nós, em relação íntima com cada um de vocês. 

Portanto, o mais importante não é, mesmo, isso, o mais importante é a Paz, não a manifestação, 

porque se a Paz está aí – não a paz que você vai procurar acendendo uma vela e colocando-se em 

um casulo – mas a Paz que emana de seu Coração, porque se essa Paz emana de seu Coração e 

você permanece nesse estado de Paz, como, talvez, você o vive nesse momento, não é? 

Será que você tem necessidade de ter a Onda de Vida, será que você tem necessidade de ter 

o Kundalini, será que você tem necessidade de perceber a energia ou a vibração? 

Os outros o fizeram antes de você, aproveite isso, instale-se nessa Paz. 

Olhe aqueles que vivem as energias há muito tempo, pergunte a eles se todos os dias são 

agradáveis quando você tem a Luz que lhe cai por cima e que você é obrigado a pôr-se na cama, 

ou você vai meditar cinco minutos e acorda quinze horas depois; vocês são muitos assim, 

portanto, não se queixe, isso não é um plus. 

Isso foi um plus para criar uma força e dissemos: as Núpcias Celestes foram muito explícitas, vocês 

criaram o que os humanos chamam, infelizmente, uma egrégora, porque uma egrégora, é 

negativo, mas há, também, as egrégoras positivas. 

Assim, em um mundo que é dominado pelas egrégoras, foi necessário, efetivamente, federar, unir, 

misturar seres humanos de boa vontade, mas sabendo que sempre dissemos que a vontade de 

bem não era o objetivo. 

Mas, hoje, tudo isso é atualizado, tudo isso está presente sobre a Terra. 

Hoje, há cada vez mais seres que despertam de um dia para o outro, eles jamais viveram 

o Kundalini, eles jamais abriram um livro de conhecimento espiritual, eles jamais se interessaram 

pelo que quer que seja e vivem um despertar total, são liberados em dois minutos, eles não 
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conhecem a vibração, nem todo mundo é destinado, mesmo hoje, a viver as manifestações vibrais 

que alguns vivem há alguns anos, ou mesmo para os mais antigos, há muito exatamente trinta 

anos. 

É claro, foi dito que, quando a Onda de Vida subia, você era liberado, mas jamais se disse que, se 

você não vivesse a Onda de Vida, você não podia ser liberado, não é? 

Foi você que concluiu isso e, aliás, nós tínhamos interesse, à época, que vocês tivessem essa 

conclusão, porque era preciso tocá-los, era preciso fazê-los entrar nessa potência de Amor que 

Cristo estava instaurando para Seu retorno, mas, agora, acabou, o Céu fundiu-se com a Terra, tudo 

está consumado, isso é dito há um ano, portanto, não vá procurar o que a Vida não lhe propõe 

viver, contente-se com o essencial, o Coração do Coração, o Amor, a Paz, a Alegria e a Luz em seus 

olhos. 

Isso dará mais trabalho do que aquele que despertou o kundalini, que quer lhe dizer olhe, eu vou 

fazê-lo viver isso ou aquilo: Humildade. 

Se a Vida deve fazê-lo viver o Fogo ao nível das Coroas das Cabeça, como a pessoa há pouco, é que 

isso deve ser assim, e se você nada sente ao nível da cabeça e em lugar algum, contente-se com 

essa Essência, essa Paz, essa Alegria que nasceu e que nada pode apagar, nenhuma circunstância 

de sua vida pode apagá-la, é o tesouro; isso quer dizer que você basculou da pessoa, com suas 

problemáticas, que se colocava a questão de saber porque eu não tenho todas essas energias, 

enquanto você tocou a Essência. 

Todo o trabalho dessa egrégora de Luz tem sido, justamente, o de permitir isso. 

«Os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros». 

Portanto, se você vive as energias, você as vive, se você não as vive, mas você está na Paz, você 

encontrou essa dimensão de Paz, em um minuto, renda Graças e agradeça. 

É, eu creio, o que disse, tanto Miguel, como Gemma ou o Elohim de Órion, em relação a essa 

noção de vibrações. 

Porque você pode ter vibrações, há irmãos e irmãs, aqui, que viveram a Onda de Vida, que 

viveram a Liberação, a Existência, mas será que eles têm dor de cabeça, os pobres? 

Mas isso não quer dizer que eles cometeram um erro, isso quer dizer que a Luz pede a eles ainda 

mais. 

Você, a Luz pede a você para ser a Luz sem manifestação. 

Hoje, eu posso dizê-lo, será que você compreende? 

O mais importante é a Eternidade, é o Amor, a Alegria e a Luz, a Liberdade, mas, para isso, pode-se 

dizer que, a certa época, havia a Liberação com a Onda de Vida, com o Canal Mariano; hoje, há 

irmãos e irmãs que jamais ouviram falar disso e, no curso, por vezes, de um despertar pela manhã, 

no curso não importa de quê, de repente, eles são liberados. 

Além disso – como ele se chamava – Bidi, Nisargadatta ou outros, será, por exemplo, que Irmão K 

falou, um dia, de energia ou de vibração? 

Ele focou seu discurso apenas na consciência e no mental. 

Você se beneficiou, durante trinta anos e, especificamente, desde 2009, de um coletivo que foi 

chamado o Coletivo do Um, no qual inúmeras de suas pessoas exprimiram-se e tomaram a 
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retransmissão, tomaram nossas vozes, aceitaram ser nossos canais, mas o canal, hoje, o que 

importa? O importante é a Paz, e a Paz, como a última Porta, há apenas você que pode transpô-la 

e não se ocupe do que você não vive. 

Não há a Onda de Vida, você não tem necessidade de viver a Onda de Vida; 

Quem disse que era superior? 

Nós dissemos, simplesmente, a um dado momento, que, no momento em que a Onda de Vida 

tivesse nascido, ela encadearia a Liberação, era verdade. 

Apenas seu coração é que sabe que você é livre, e o testemunho dessa Liberdade é a Paz e o 

instante presente, é tudo. 

Então, é claro, há os que vivem a Liberação através da Existência, que foram viajar no Sol, que 

encontraram os Arcanjos, que me encontraram ou que viveram a Onda de Vida em todos os seus 

componentes, você vive a liberação na leveza, com a Graça, é, no entanto, simples. 

Bem, meus caros amigos, eu vou deixá-los, eu lhes transmito todo o Fogo do Amor, todas as 

minhas bênçãos. 

E eu lhes digo até muito em breve. 

————————— 

Mensagem recebida e transmitida por Fetnat 

http://www.lecollectifdelun.com/t3153-O-M-A-VANHOV-du-29-sept-2014-transmit-par-

Fetnat.htm 
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O.M. AÏVANHOV – 27 de outubro de 2014 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, sobretudo, devo dizer, 

por poder exprimir-me sem interferência, não é? 

Ou seja, como vocês podem constatar, e como eu o disse da última vez, o fim de tudo (la fin des 

haricots) ainda não havia chegado e, aí, vocês descobrem, agora, que tudo o que nós havíamos 

dito em relação à ação dos cavaleiros – em especial há três semanas – está, exatamente, em obra 

em cada um de vocês. 

Então, é claro, vocês observam, em seu mundo, percepções um pouco particulares, eu diria, da 

Luz, não é? 

Há canais que estão, hoje, em plena confusão exterior, ou seja, que se encontram a professar 

elementos de dualidade, não se pode mais equivocados, não se pode mais dramáticos, do ponto 

de vista da personalidade. 

O que é que eu lhes disse? 

Tudo depende de seu ponto de vista. 

A Luz é inteligência, tudo o que vocês veem, tudo o que vocês leem e, mesmo, o que eu poderia 

nomear como seu microcosmo espiritual de filhos do Um. 

Vocês observam que não há mais muitos filhos do Um, há muitos seres que puxam o cobertor para 

eles, e o cobertor para o que eles pensam ser correto para eles e, para alguns, qual é a palavra que 

se pode dizer: aficionados e os discípulos desses seres, eles estão na mesma vibração, na mesma 

verdade desse grupo, mas a verdade de grupo, qualquer que seja, não será, jamais, a verdade 

interior de cada um. 

Porque, assim que há grupo, há exteriorização. 

Eu lhes disse, efetivamente, que vocês deviam, cada vez mais, comunicar-se, cada vez mais, nessa 

noção de grupo, mas se é para chegar a essa confusão, isso destaca e ilumina, de modo brutal, o 

que pode acontecer em alguns desses grupos que, como por uma espécie de inversão da Luz, 

dizem, exatamente, as palavras que concernem a eles e a ninguém mais. 

Então, eu lhes proponho ler o que foi emitido, supostamente, por nossas vozes, e constatar, por si 

mesmos, a inversão total, ou seja, que tudo o que é dito deve ser tomado, muito exatamente, 

para o próprio canal. 

Nós, nós lhes falamos de Amor, de humildade, de ausência de julgamento, de entrar no interior de 

si, de ser autônomo, de ser livre de não depender de ninguém. 

E ali, o que é que vocês veem? 

Há canais que representaram a Luz e que não representam mais do que eles mesmos, cada um por 

suas ações, cada um – apesar dos sermões que nós havíamos dirigido no mês de março –, e 

prosseguiram, exatamente, no mesmo caminho, é exatamente a mesma coisa que é dada a ver. 

Então, através disso, não há que julgar, porque eu mesmo, eu lhes disse, nesses tempos, neste 

ano, desde a primavera [outono no hemisfério sul], que vocês teriam a viver espécies de 

canalizações, uma vez que a palavra lhes agrada, individuais, ou seja, em contato com sua verdade 

e não com a verdade de um grupo ou, mesmo, o conjunto da humanidade, porque hoje, as 
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atribuições vibrais que estão em curso mostram-lhes, agora e já, muito exatamente, o que vão 

tornar-se, o que são, já, esses seres, como cada um de vocês, aliás. 

Isso não é porque eles são iluminados de maneira um pouco mais violenta e evidente por uma 

posição que vocês nomeiam pública, não é? 

Mas, aí também, vocês têm a iluminação da Luz, então, onde está sua Luz? 

Será que ela está na reação? 

Será que ela está na negação? 

Ou será que ela favorece, ao invés disso, sua interiorização? 

Vocês têm o direito de sentir a raiva, vocês têm o direito de sentir a traição, vocês têm o direito de 

sentir tudo o que emerge, deixe que isso passe sem ali parar e sem qualquer vontade de reação ao 

que quer que seja. 

Todo indivíduo, neste período que começou há apenas três semanas, e que eu lhes anunciava em 

29 de setembro, é a confusão total, a única verdade está dentro, e o que vocês veem aí é apenas 

uma contrapartida visível nos planos que vocês nomeiam a Luz, é claro. 

Pergunta-se: onde está a Luz, não é?, em tudo isso? 

Se isso não é a Luz que brilha, que projeta e que é, obviamente, o oposto da humildade, de Cristo 

e da potência de Cristo. 

Então, deixem fazer-se o que se desenrola, é o melhor convite da Luz para reencontrar-nos e, 

portanto, para reencontrarem-se. 

Ou seja, deixar exprimir-se cada uma das facetas dessa Unidade, ou seja, cada um dos Arcanjos, 

cada um dos Anciões, cada uma das Estrelas, é claro, exprimir-se em vocês, pela vibração que 

emana da qualidade intrínseca deles. 

As Estrelas, os Anciões, ligados a cada um dos elementos, da Ronda dos Arcanjos ou da atribuição 

de cada um dos Arcanjos. 

A falsificação é não viver a realidade dessa interioridade, como uma expressão permanente de seu 

Ser na Alegria, na Paz e na Serenidade. 

Se em suas palavras, ou nas palavras que nos são atribuídas, qualquer que seja a raiva, 

transparece outra coisa que não o Amor e a Humildade, então, cabe a vocês colocar-se a única 

questão que vale a pena. 

Vocês não têm ninguém a seguir, vocês não têm ninguém a respeitar, tampouco. 

O que surge é a atribuição vibral. 

Há algumas semanas eu lhes dei, por intermédio de certo canal, um processo que permitia 

favorecer essa atribuição vibral, e eu lhes disse, também, que os cristais, ali, eram apenas uma 

muleta. 

E vocês têm, diante de si, o que explode, aqueles que são os críticos da Verdade e da dualidade e 

não da Eternidade, que nada tem a ver com essa verdade do efêmero. 

Nós não estamos mais nesses tempos. 
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E há canais que falam de regressão, mas eles se dirigem a eles mesmos, é claro, mas está tudo 

bem, nós não condenamos ninguém, uma vez que a atribuição vibral é o efeito da Luz no que 

vocês deixam aparecer em seu novo estado de ser. 

Nada mais, nada menos. 

Aí está a resposta ao que nós, Anciões, decidimos aportar a todas essas alegações, no mínimo, 

surpreendentes e invertidas. 

O Amor é a única coisa e, se o Amor é a única coisa, todo o resto não existe. 

Vejam vocês, as armadilhas desse fim dos tempos não são armadilhas. 

Não são armadilhas, são apenas quando vocês são atraídos, em função do que vocês são. 

E está tudo bem para essa atribuição vibral. 

Há os que mostram, com isso, a vontade de continuar o caminho na dualidade; eles são bem-

vindos, como sucessores e dignos sucessores dos combates que têm sido realizados na 3D, ainda 

que apenas por mim mesmo, do tempo em que eu estive encarnado. 

Quer sejam as Contemplativas, como algumas de nossas Irmãs, é um combate gigantesco, a que 

elas se entregaram. 

É claro, para o olho do ego, eram contemplativas, elas nada faziam, elas nada eram. 

Qual é esse olhar bizarro que o ego pode portar, permanentemente, para o exterior, mas, como 

por acaso, jamais para o que se desenrola no coração do Amor. 

Porque, quando há Amor, o que é que vocês querem que se responda ao que nos fazem dizer? 

Cada um posiciona-se. 

Se, para você, isso é verdadeiro, bom para você, a atribuição vibral permite-lhe, agora e já, ver 

para o que você se dirige, se você pensa que se dirige ainda para outro lugar que não em seu 

coração. 

O coração não tem necessidade de invocar o Pai e a Mãe, o coração não tem necessidade de 

invocar Miguel, nós estamos aí, todos presentes, no mesmo lugar, no coração, e aí, há o quê? 

Há o amor, e nada mais. 

Então, tudo o que se exprime de outro não é o Amor, é, ainda, algo de excedente. 

Vocês verão, aliás, que, progressivamente e à medida que mergulharem, irremediavelmente, no 

coração do coração, progressivamente e à medida que essa atribuição vibral surgir, não nos meses 

e anos, mas nas horas que vêm e nos dias que vêm, vocês verão bem mais claro do que o que 

podia deixar supor a primeira reação, a sua, como, também, em outros lugares. 

Mas isso é apenas presunção, não é?, porque isso nada é do que concerne ao Amor. 

E o Amor é vivido, ele não é falado, ele se traduz pela humildade, ele se traduz pelo respeito de 

todo ser e de toda condição. 

O combate é para aqueles que veem um combate, a rendição é para aqueles que vivem a 

rendição, a oposição é para aqueles que vivem a oposição, e o coração é para aqueles que vivem o 

coração. 

Creio que eu fui suficientemente claro. 
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Doravante, escute seu coração, escute-nos no interior de si e não através de palavras que portam 

alegações, julgamentos ou, ainda, calúnias de quem quer que seja e do que quer que seja. 

Durante os anos que se escoaram, há quase dez anos, eu falei dos fantoches, porque são 

fantoches, eles desempenham um papel, mas jamais eu invoquei qualquer justiça Micaélica, 

porque isso é entrar na dualidade, então, eu os deixo em suas últimas reversões ou em suas 

últimas inversões. 

Saiba bem, de uma vez por todas, que, se há, ainda, uma única pessoa presente sobre esta Terra 

que mereça a atenção, é você mesmo. 

Se você ainda não desapareceu, nessa … eu não digo «good vib», eu digo bom desaparecimento. 

Eu os deixo julgar quem desapareceu nesse jogo de tolos, e de quem não desapareceu ao nível de 

nomes de pessoas. 

Divirtam-se! 

Agora, se eu me exprimo por uma pessoa em especial, mesmo se vocês precisem de um 

intermediário que vocês chamaram canal. 

Um intermediário não é aquele que vai arranjar ao próprio sabor, segundo suas crenças, segundo 

suas experiências, tão autênticas que sejam, mas segundo seu próprio desaparecimento. 

E eu lhes digo até breve, e vocês verão que, nas horas e nos dias que vêm, isso será esclarecido à 

maravilha, progressivamente e à medida que a confusão crescer para aqueles que não se 

esclareceram neles mesmos, mas vocês compreenderão essas palavras em algumas horas, e eu 

lhes digo até muito em breve, com todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos e tudo o que é, 

para vocês, o essencial: o Coração. 

——————- 

Transmitido por Abraham. 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3158-O-M-A-VANHOV-du-27-10-2014.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/10/om-aivanhov-por-abraham-27-de-outubro.html 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3158-O-M-A-VANHOV-du-27-10-2014.htm?q
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O.M. Aïvanhov – 22 de novembro de 2014 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que há certa presença 

aqui, e eu lhes agradeço por acolher-me, porque eu havia dito que viria e, em contrapartida, que 

seriam, sobretudo, as Estrelas que viriam, em especial Gemma Galgani, conferenciar, e da vivência 

da Unidade e do que é observável, em vocês e ao seu redor, nesse mundo. 

Então, eu deixo Gemma para falar, assim como outras Estrelas. 

Vocês terão, também, eu diria, formas de esclarecimento preciso sobre o que é nomeada a Onda 

de Vida e seus diferentes componentes. 

Mas tudo isso, vocês terão um pouco mais tarde e não por mim, uma vez que há, eu diria, 

especialistas da energia entre nossos anciões, que se exprimirão com prazer em relação a isso. 

Permitam-me, primeiramente, apresentar-lhes todas as minhas homenagens, todas as minhas 

bênçãos e instalar-se, primeiro, do silêncio da comunhão, antes de deixar-lhes a palavra para 

expor as questões que vocês quiserem. 

Eu tenho coisas a dizer, mas, em geral, suas questões correspondem, sempre, ao que eu tinha a 

dizer, portanto, está perfeito assim. 

Então, primeiramente, coloquemo-nos ao centro de nós mesmos, no Coração do Coração, e 

deixemos a Plenitude do Silêncio instalar-se entre nós. 

… Silêncio… 

Bem, se quiserem, estamos prontos, agora, para escutar as questões que serão repetidas por um 

novo gravador [? – enracineur] que está bem ali, ao lado. 

Então, você não tem o direito de dormir, nem de não escutar tudo o que eu digo e tudo o que 

dizem os outros, não é? 

Então, nós os escutamos para suas interrogações ligadas ao que vocês vivem, a este período e a 

tudo o que lhes agrada interrogar. 

Questão: você pode explicar o que significa: «lavar suas vestes no sangue do cordeiro»? 

O que são as vestes? 

As vestes são os corpos sutis, é o que, ao mesmo tempo, protege-o, isola-o, fecha-o também. 

São essas espécies, o que se chama as vestes, é como os véus, se quiser, é o que o venda à 

realidade essencial de quem você é, ou seja, Ki-Ris-Ti Luz. 

Há certo número de véus, esses véus são vestes que serão lavadas no sangue do cordeiro. 

Então, não veja, aí, qualquer canibalismo, o sangue de Cristo é o sangue greal, é o sangue 

autêntico, aquele que portou a Luz até o mais profundo de Seu DNA, ou seja, o que encarnou, 

inteiramente, o princípio Crístico e Micaélico solar. 

Como você sabe, todos vocês são chamados a viver essa ressurreição da carne, que não é uma 

ressurreição da própria carne, mas na carne, ou seja, uma forma de transmutação, não é? 

De suas estruturas biológicas em algo de muito mais vibrante. 

Lavar suas vestes no sangue do cordeiro é participar do sacrifício de Cristo, que derramou Seu 

sangue pelo conjunto da humanidade. 
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Você tem a viver, em sua escala, em sua dimensão, em sua consciência, exatamente o mesmo 

processo. 

Lavar o sangue, lavar as vestes no sangue do cordeiro é a purificação dessas camadas que se 

chamam as vestes, as auras, ou os corpos que são ligados ao confinamento, ou seja, o corpo astral, 

o corpo mental e o corpo causal. 

O corpo etéreo é, eu o lembro, quer você tenha vivido isso ou aquilo, para a maior parte de vocês, 

modificado. 

Esse corpo etéreo, se prefere, para aquele que o percebe, tornou-se profundamente diferente. 

O corpo etéreo de um ser humano que é submetido à ilusão, por essas vestes que o confinam, ou 

seja, o emocional, o astral, o causal que o impede de ver-se tal como ele é, devem ser lavadas no 

sangue do cordeiro, ou seja, pelo sangue do sacrifício de Cristo. 

É a Crucificação, que é o elemento indispensável, antes de viver a Ressurreição, mas existe uma 

multidão de crucificações, e uma multidão de ressurreições. 

Mas ambas, nessa multidão, traduzem bem, eu diria, a passagem de um estado para outro estado. 

E você sabe muito bem que tudo o que você vive é destinado apenas a permitir-lhe transitar por 

sua consciência ou pelo corpo de Existência ou pelo Coração, diretamente, em sua dimensão de 

Eternidade que pode ser ou o Absoluto ou uma de suas linhagens Estelares ou uma de suas 

origens estelares ou, como alguns de vocês compreenderam, tornar-se os verdadeiros liberadores 

do próximo sistema a liberar. 

Cada um vê-se atribuir – pelo fato de lavar as vestes no sangue do cordeiro – atribuir, de algum 

modo, a um futuro que não é um futuro, mas que é, verdadeiramente, a atualização, hoje, do que 

você porta, não como reminiscências de vidas passadas, mas em relação aos primeiros impulsos 

da Luz que apareceram em 1984 e que são concluídos, eu diria, com o nascimento da Onda do 

Éter. 

Essa Onda do Éter penetrou o Canal do Éter, subiu, ou não, mais ou menos facilmente, para 

desposar, ao nível do coração, o Canal Mariano, os chacras da alma e os chacras do Espírito e a 

Porta Porte Ki-Ris-Ti. 

Vocês estão, aqui, no santo dos santos, ou seja, no Templo interior, aí, onde está Cristo, ou seja, 

sua Essência, nossa Essência, de todos. 

Lavar suas vestes no sangue do cordeiro é, ao mesmo tempo, ver tudo o que se desenrola em suas 

diferentes estruturas, mesmo se você não o perceba, mas com o olhar e a acuidade da 

consciência, a consciência no sentido amplo, ou seja, tanto a consciência limitada como a 

consciência ilimitada. 

É nada mais do que isso, e eu o lembro, aliás, que, no momento em que você é liberado, 

efetivamente, ou, então, se você já o foi, o que é que acontece? 

A veste a mais exterior, que é, de fato, a aura causal que é ligada, eu o lembro, à ação/reação, ao 

carma, que é uma criação arcôntica, à qual se opuseram o que foi chamado, ulteriormente, alguns 

Senhores do Carma que tudo fizeram, na medida de suas possibilidades vibratórias nesse mundo, 

para evitar que a Promessa e o Juramento fossem mais algo que não fosse jamais atualizável. 

Portanto, se quer, o corpo causal é o que é ligado ao carma, o que é ligado à ação/reação. 
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Há apenas os dois corpos que estão além, nessa manifestação, que nossos irmãos orientais 

chamam o corpo Búdico e o corpo Átmico. 

O corpo Búdico é o corpo da alma. 

O corpo espiritual, o mais elevado vibratoriamente, é o Atman, que conduz – eu guardo essas 

palavras porque elas são empregadas por diversos intervenientes – ao Brahman e, depois, se isso 

é desejado pelo sacrifício da alma, ao que se chama o Absoluto, que é uma consciência além de 

toda consciência. 

Aí está um pouco do que isso quer dizer. 

Questão: quando isso não vai, eu pratico a refutação, isso, talvez, uma ou duas vezes por dia e, 

depois, vai bem, eu dou risada, eu fico bem. Isso é uma armadilha do Si ou do ego? 

Bem, não! 

Mas o que é que você refuta? 

O que nos havia dado Bidi? 

Questão: sim. 

Será que você pensou em refutar a si mesmo? 

Questão: eu o digo, mas ainda não o realizo. 

Perfeitamente! 

É muito mais fácil fazer desaparecer tudo o que é, que você nomearia ambiental, mas desaparecer 

para si mesmo pode ser uma grande angústia, pode ser algo que, enquanto não seja atualizado 

completamente, pode colocá-lo não em sofrimentos, mas, eu diria, não mais tergiversações, mas 

um aspecto um pouco de catavento, se quer. 

A não estabilidade, ou seja, você vai ali, após, você vai lá, você experimenta; isso não é uma crítica, 

não é?, ainda menos um julgamento, mas apenas você observa, através desse processo da 

refutação ou o processo que foi nomeado do testemunho, ou seja, ser o observador que pode ser 

levado a participar, ele mesmo, dessa observação, na observação, mas que não é o que é 

observado, nem o que observa. 

É por isso que eu te perguntei se você pensou em refutar a si mesmo. 

Não diga que eu disse que é preciso matar-se ou suicidar-se, não é? 

É um mecanismo da consciência. 

Portanto, quando você experimenta uma sensação dolorosa, eu diria, em algumas formas de 

interrogação concernentes a: Onde eu estou? Qual é essa vibração? Será que eu vou aí ou lá? Será 

que eu estou aí ou lá? Tudo isso é ligado apenas a essas tergiversações, por que o quê? 

Você tem, talvez – é, talvez, seu exemplo, mas há, talvez, outros que viveram, por intermédio do 

testemunho, ou seja, do observador da refutação, a capacidade para instalar-se mais facilmente 

no Si. 

Mas esse Si mesmo deve ser a sede de uma autorrefutação porque, aí, recorre-se não a uma 

crença, não a um pensamento positivo, ou negativo para outros, recorre-se a mecanismos 

inerentes aos funcionamentos da consciência limitada. 
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A consciência limitada existe porque há limites, causados, é claro, pelo confinamento, mas, 

também, por todas as consequências induzidas desse confinamento e ao livre arbítrio que se 

chama a reencarnação, que se chama a evolução. 

Tudo isso existe apenas aqui, mas não no que você é, na Eternidade. 

Portanto, não há erros, mas pense, eu creio que havia Bidi, em alguns momentos, que lhe dava 

uma injunção de esquecer-se. 

Então, você se esqueceu de si? 

E isso é simples a ver! 

Isso não quer dizer tornar-se um vegetal que nada mais faz, isso quer dizer ter outro estado antes 

do Absoluto ou, então, outra posição. 

É isso que vai dar-lhe a capacidade, não para viver a experiência, mas para manter um estado 

estável, porque a Graça, ela está aí. 

Ela está nesse movimento aparente, mas na imobilidade do que permite o movimento e que 

jamais esteve em movimento, ou seja, a Eternidade. 

Portanto, pôr fim ao efêmero é descobrir a Eternidade. 

Mas você não pode descobrir, sobretudo agora, a Eternidade em sua vida e, ainda menos, em suas 

vidas passadas, porque são explicações, são justificativas, são emoções, quer sejam positivas ou 

negativas, nada muda, porque sua alma é atraída por essas manifestações. 

Portanto, passar e estabelecer-se, definitivamente, quer dizer não mais ser o catavento, não mais 

ter interrogações em si. 

O que não quer dizer que você não tenha o direito de colocar-se interrogações sobre qual caminho 

você vai tomar ou qual meio de locomoção você vai tomar para ir a tal lugar, isso faz parte da 

organização nesse mundo onde você está, e onde nós não estamos, ou pela metade, porque 

estamos, ainda, com vocês, nesse Sistema Solar. 

Nós aí estaremos, até nosso reencontro, eu diria, efetivo, em nossa dimensão. 

A atribuição vibral de que eu falei corresponde exatamente a isso, nada mais. 

Não projete cenário, de medo do que quer que seja. 

A partir do instante em que você tenha ativado as Coroas, o que quer que você faça, nada há de 

negativo, há apenas essa atribuição ou essa citação. 

Como eu o dizia há pouco, o recrutamento foi muito bem. 

Então, antes que haja outras questões, vocês devem ter observado, sem dificuldade alguma, que 

não se fala do corpo, mas de sua consciência e de seu mental, que vocês todos vivem, em 

diferentes setores ou em alguns setores mais ou menos materiais, mais ou menos afetivos, mais 

ou menos, mesmo, em suas atividades profissionais ou quotidianas, que vocês não podem mais 

funcionar no mesmo nível que anteriormente. 

Você tem constatado isso pelo alimento, você tem constatado isso por suas companhias, por suas 

amizades, por seus amores e seus desamores, o que quer dizer que o impulso Ki-Ris-Ti, o impulso 

de Cristo e, portanto, de Cristo-Miguel está finalizando a Obra alquímica no Branco que está, eu o 

lembro, ao nível da passagem, sob a direção vibratória do arcanjo Uriel, que é a Obra no Branco. 
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A Obra no Branco é quando nada mais existe que não o branco. 

Você pode ver, através do estabelecimento dessa Infinita Presença, ou Absoluto, ou seja, a 

reconexão global no que você é, você tem o direito de realizar as experiências que lhe são úteis, 

mas você tem, já, uma percepção, mesmo se não vê, ainda, suficientemente claro, em função de 

seus comportamentos comuns. 

O que isso quer dizer? 

Isso quer dizer que não vale, mesmo, a pena falar de vibrações, de chacras, de pontos de vibração, 

de corpo de Existência. 

Observe, tranquilamente, como você se comporta. 

Será que você continua com os mesmos comportamentos de antes? 

Eu falo tanto do comportamento social, do comportamento na relação a dois; eu falo, também, do 

comportamento alimentar, do comportamento ligado às alternâncias de vigília e sono etc. etc. 

Tudo isso, se quer, é feito para dar-lhe a ver, com esses cataventos, essas oscilações de estado, de 

humor, de energia, de consciência, de vibração, posicionar-se para ver-se sem qualquer 

ambiguidade, mesmo se isso lhe pareça ambíguo, de momento, mesmo se isso faz voltar a 

trabalhar a pequena bicicleta, deixe fazer o que se estabelece. 

Vocês são, todos, liberados da Ilusão, quer queiram ou não, o mais importante está aí. 

Se havia um desafio, era, efetivamente, esse, ou seja, ser reconectado à Fonte e, depois, como 

vocês veem em si e ao seu redor, há numerosas moradas na Casa do Pai, e cada um constrói, de 

algum modo, sua nova morada. 

É evidente que, se você tem necessidade – vamos tomar um exemplo que é flagrante para todo 

mundo – se você tem necessidade de comer muito, há uma necessidade de alimentar esse corpo, 

se você não come mais, ou você está muito doente, ou você tem um problema de saúde, ou você 

se alimenta, real e concretamente, da Luz. 

E, quando a Luz entra, por onde entra a Luz? 

Ela está por toda a parte, mas, antes de estar por toda a parte, ou seja, antes que o corpo de 

Existência esteja inteiramente aí, a energia penetra pelos pés, pela cabeça e pelo baço. 

Ao nível astral, ela penetra pelo fígado, ao nível mental, por onde ela penetra? 

Onde está o mental? 

Ele está, também, no coração, mas, também, na garganta. 

Portanto, conforme seus comportamentos alimentares, conforme suas próprias percepções ou 

ausência de percepção, conforme seus ciclos de sono, conforme o modo de comportar-se 

socialmente, você já pode ver as diferenças. 

E essas diferenças, segundo os irmãos e irmãs encarnados, aqui e alhures, é, sempre, a mesma 

coisa, ou seja, você se conduz a si mesmo ao seu próprio destino que é, certamente, você mesmo, 

em sua Eternidade, mas, eu diria, com múltiplas moradas e múltiplos caminhos, mas, contudo, 

mantendo sempre presente no espírito que há uma espécie de panorama de possíveis. 

Esses panoramas de possíveis, vocês podem viver alguns deles, ou muitos, e o que sai de vocês, 

naquele momento, será, unicamente, o resultado. 



75 
 

Quando eu digo o que sai de vocês quer dizer, igualmente, suas palavras, igualmente, de seu 

corpo, ou que não sai dele. 

Mas, também, o que sai de vocês em toda relação consigo mesmo, ou seja, os sinais, se posso 

dizer, são cada vez mais marcados e marcantes e, mesmo aqueles que não querem ver, serão 

obrigados a ver, porque é o buraco da agulha, é a Porta Estreita, é a passagem do ego ao Coração, 

é, é claro, a subida vibratória mais ou menos rápida que vocês viveram e que vivem, ainda, ou não, 

que os conduz à Eternidade. 

Mas a Eternidade, eu diria, como disse Bidi, esqueça, como disse, aliás, a maior parte dos 

ensinamentos na tradição primordial, não se apegue ao poder, não se apegue às visões, não se 

apegue às explicações, não se apegue a uma projeção para amanhã ou em uma hora. 

Caso contrário, como você quer viver o instante presente? 

Você se dá conta, você mesmo e, depois, você pode amaldiçoar a si mesmo, porque você sabe 

tudo isso. 

E a vida leva-o, ainda que apenas pelas trocas vibratórias, a encontrar-se, talvez, novamente, 

confrontado a coisas que haviam sido colocadas sob o tapete. 

Retirou-se o tapete, mas deixou-se o assoalho, ou seja, a própria construção e, através do que se 

desenrola, você mesmo pode, por si mesmo, sopesar, pesar, mensurar, sem julgar, de onde você 

é. 

Será que você fica tranquilo, o que quer que você faça, o que quer que lhe aconteça, quem quer 

que você reencontre? 

Será que o que sai de você é ligado à Humildade, à Simplicidade, ao Silêncio, ou o que sai de você 

é um apelo a ver o bem, o mal, o sofrimento, a inutilidade mesmo, para alguns de vocês, do que 

vocês têm vivido? 

Isso não é uma negação, é, simplesmente, o Face a Face, ou seja, essa espécie de confrontação 

entre você e você. 

Você, aqui, na parte efêmera, e você, aqui, na parte eterna que está aí. 

Seu corpo de Existência está ao seu lado, ou ele já entrou em você. 

Você sabe, é como para mim, aqueles que entram em contato comigo ou com as Estrelas, você 

sente algo que penetra e que chega no coração, ou não. 

Portanto seja não vigilante com o olhar que vai tentar saber se é bem ou mal, porque isso para 

nada serve, tente ver o que está em acordo consigo mesmo. 

Aquele que pensa que será enganado será enganado. 

Aquele que tem medo de ser enganado será enganado. 

Aquele que tem medo de ser roubado será roubado. 

Aquele que tem medo do amor viverá o medo do amor. 

Quaisquer que sejam suas vibrações ao nível das lâmpadas, porque eu não quero invadir meus 

amigos ou nossas Irmãs, porque eu não quero desvendar tudo isso, porque tudo isso se torna 

desvendado apenas agora, ao final deste mês, o tempo que cada um possa verificar, por si mesmo, 

onde ele está, em função de coisas muito simples, na manifestação de quem vocês são aqui. 
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Você está na paz? 

Você está tranquilo? 

Ou você continua no futuro, a projetar-se, a tentar saber o que quer que seja, você tem 

necessidade de nutrir-se no exterior? 

Isso é válido para os alimentos, mas, também, para aqueles que lhe transmitem algo da Luz. 

A partir do momento em que você é nutrido do interior, você não procura mais nutrição no 

exterior, tanto material como espiritual, para permanecer nessa dialética. 

O que é que acontece naquele momento? 

Você se torna a verdadeira Luz, o que emana de você é a Luz e, quando a Luz emana, 

espontaneamente, de si, não pode mais ali haver o mínimo julgamento. 

Você pode disputar, mas não se esqueça, jamais, de que não há julgamento na disputa, há pontos 

de vista que podem mostrar-se um ao outro com distâncias, mas não há julgamento, é, 

simplesmente onde você deve estar. 

Você não pode estar em nenhum outro lugar que não no lugar certo, o que quer que você viva. 

Quer seja a morte desse corpo, a doença desse corpo ou uma recuperação de juventude desse 

corpo que se exprime tão bem, por que não?, pela sexualidade ou, ainda, por uma gulodice. 

Mas observe! 

Se você – como eu disse há pouco – já refutou a si mesmo, e desapareceu, se você se coloca, 

ainda, questões, é, simplesmente, porque você não reconheceu seu próprio desaparecimento. 

E você reativa processos ao nível do mental, ao nível do emocional, ao nível do causal, ao nível da 

ação/reação e ao nível, mesmo, de seu corpo etéreo. 

Esse corpo etéreo que aparece como redes azuis, e esse corpo etéreo que se torna branco, não 

dourado, mas branco, totalmente branco. 

É a Obra no Branco. 

É a Obra no Branco, não há tarefas, as vestes já foram lavadas antecipadamente. 

Mais ou menos lavadas, às vezes é preciso lavar duas ou três vezes, mas isso não é grave. 

Como eu disse ultimamente, de maneira um pouco confidencial, talvez, alguns entre vocês 

tiveram a chance de ouvi-lo ou de lê-lo: a coisa a mais importante é você mesmo, mas não você 

mesmo que quer algo nesse mundo, e ainda menos fugir dele. 

Se você é terapeuta, seja terapeuta; se você é uma dona de casa, seja uma dona de casa, mas não 

se esqueça de que você não é isso. 

É isso a refutação, conceber que há uma cena de teatro inscrita na dualidade, bem/mal, em você e 

em todo mecanismo da vida. 

É chamado o yin-yang. 

Não se esqueça de que, nesse mundo, em todo branco há o preto e em todo preto há o branco, e 

que isso é executado. 

Mas se você permanece fixado em um lugar do mecanismo, por um defeito de imobilidade, você 

não é mais o cubo da roda, você está fora do eixo. 
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E o que é que acontece quando o cubo da roda está fora do eixo? 

O veículo, há altos e baixos, é exatamente a mesma coisa, o cubo da roda que faz girar a roda é o 

Coração do Coração. 

Mas para que a consciência esteja no Coração do Coração, é preciso que as vestes tenham sido 

lavadas, e essas vestes, elas se lavam em quê? 

No Amor e na compaixão, ou seja, no Batismo do Espírito que é, como dizia Gemma, Fogo e Água, 

ao mesmo tempo. 

Porque o Fogo, há vários deles, há o fogo da raiva, há o fogo da ilusão, há o fogo do Coração, há o 

fogo dosacrum, há o fogo do pé, o fogo da cabeça, o fogo dos elementos ou, por vezes, o ar desses 

elementos. 

Mas tudo isso são apenas processos intermediários. 

Agora você é livre, sobretudo agora, você deve ser responsável. 

Liberdade, ser livre, ser autônomo e ser responsável. 

Ser responsável não é nem condenar-se nem autoflagelar, nem criticar-se. 

Cristo bem disse: «Tudo o que você faz ao menor de mim, de nós, de vocês e de mim é a mim que 

você o faz, uma vez que nós somos Um». 

Isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que, particularmente durante esses tempos que há a viver, há a possibilidade de 

ver a projeção, mas você não pode ver a projeção enquanto você mesmo está na projeção, de um 

futuro, de uma atribuição ou de uma reivindicação em relação a um irmão ou uma irmã, qualquer 

que seja. 

Pare a projeção, pare as emoções, pare o mental, pare o causal, não como algo que a 

personalidade vá impor-se a ela mesma, porque isso não funciona, simplesmente, é preciso 

extrair-se das engrenagens e dos mecanismos desse mundo. 

O que não quer dizer sair desse mundo ou abandonar quem quer que seja, ou o que quer que seja, 

é, simplesmente, ver, simplesmente, aquiescer e, sobretudo, permanecer nessa transparência, eu 

diria, mesmo, nesse desaparecimento, e eu lhes prometo que, mesmo quando tiverem 

desaparecido completamente, se não é o caso, vocês continuarão a ir ao toalete, como todo 

mundo, cada vez menos, se vocês não comem. 

Entretanto, mesmo com uma transformação, eu diria, de funções, como vocês dizem, fisiológicas, 

a transformação a mais importante é aquela de sua própria consciência. 

É isso que é preciso ver. 

Bem, vocês o verão, muito rapidamente. 

Quando você é capaz de desaparecer, seja na Luz ou no corpo de Existência, quer seja escutando 

as minhas palavras, ou outras palavras, você está desaparecendo? 

Aí, imediatamente, você desapareceu? 

Como você sabe que você desapareceu? 

É muito simples, não há mais resistência, tudo é fácil, mesmo a raiva, mesmo a doença, tudo é 

fácil. 
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Mas tudo é vivido, nessa facilidade, como inconsistente, exceto a rocha que é o Coração do 

Coração, o meio da roda, o pivô da roda que não gira e que permite o desenvolvimento. 

A Ascensão passa, é claro, pelo Coração, e o ponto, se quer, de báscula, não está mais ao nível do 

que é nomeado o oitavo corpo, embora a passagem faça-se aí, mas é simultânea, nesse momento, 

com o que é nomeado o Corpo de Irradiação do Divino. 

Essa Irradiação do Divino não é um ato ligado à vontade, não é ligado à mobilização de sua energia 

vital ou vibral, mas é a emanação espontânea, nesse mundo, do que vocês são, porque a Terra 

está liberada. 

Questão: Qual definição pode-se dar da Graça? 

Então, a Graça, vou tomar algo que é muito simples: 

Vocês todos conheceram, em sua vida material nesse mundo, momentos de Graça. 

Quer seja quando de um encontro amoroso, quer seja quando do sucesso em um exame, pouco 

importa, de fato. 

Esses momentos de graça são caracterizados pelo quê? 

É o momento em que tudo é fácil, tudo é fluido e em que nada resiste. 

Os esportistas também conhecem isso muito bem, vocês podem perguntar ao Cabeça de Caboche 

[o canal], eu não tenho as palavras, mas há algo que é perfeitamente conhecido junto aos 

esportistas, ou todos os seres. 

É esse momento, por exemplo – eu tomo aquele que vai fazer asa-delta, não sei como vocês 

chamam isso, ou o paraquedismo –, há um momento que é, ao mesmo tempo, uma apreensão 

que é quase angustiante, e o momento em que se realiza, realmente, a coisa. 

Isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer, simplesmente, que a Graça é um estado no qual nada é difícil, no qual tudo é 

evidente. 

Será que você vive isso? 

Permanentemente! 

Então, bravo! 

O que foi nomeado Ação de Graça é o que vem substituir a ação/reação, é o princípio Crístico do 

Fogo do Amor e, também, do Fogo do Espírito. 

A Graça é, simplesmente, estar nessa facilidade, nessa evidência, seja para fazer ou para agir não 

importa em qual setor. 

É a evidência, é o momento em que há uma eficácia que dá um sentimento não de exaltação, mas 

que reforça você nessa vacuidade e nessa facilidade. 

Vocês todos têm experiências em suas vidas, atualmente, nas quais as coisas são fáceis e nas quais 

outras coisas não são fáceis. 

Então vocês resistem, ou não. 

Portanto, a Graça é esse estado específico: o estado de Graça. 

Mas esse estado de Graça, se você olha, mesmo entre as Irmãs Estrelas, houve, por exemplo, 

Gemma Galgani, houve Ma Ananda Moyi e outras, que viveram graças. 
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Olhe Teresa: ela viveu graças. Mas ela não as colocava no mesmo nível que as graças de Gemma 

ou as graças de Ma. 

É o êxtase ou, então, é a insignificância. É Teresa que se faz muito pequena, para desaparecer, 

para deixar todo o lugar para Cristo, que vai, por vezes, até uma humildade extrema que, do olhar 

da pessoa, poderia ser, eu diria, uma humilhação. 

Mas o que é que é humilhado, fora a pessoa efêmera? 

Como o que é eterno poderia ser humilhado pelo que quer que seja? 

Portanto, a Graça é manifestar não, unicamente, vibrações, não, unicamente, a Coroa do Coração, 

não, unicamente, a Onda de Vida. 

Mesmo se a Onda de Vida concorra para o êxtase e para certa forma de Graça. 

A Graça é total, a partir do instante em que você não aja mais por si mesmo e de si mesmo, mas 

que a Luz aja em você. 

E, quando a Luz age em você, efetivamente, às vezes, no início, isso pode parecer resistência, mas, 

muito rapidamente, quando você transpõe esse passo, você se apercebe que as resistências não 

existem mais. 

Viver na Graça é não viver em uma ilusão, não viver no alto de uma montanha, não viver 

apresentando-se em uma roupa laranja, não é? 

Viver a Graça é ser natural, é ser espontâneo, é olhar nos olhos, não mentir, ser transparente. 

Você compreende a diferença? 

A Graça é algo que acompanha a Luz e o Amor. 

Ela é a resultante da Luz e do Amor nesse mundo. 

O estado de Graça, se você estivesse no estado de Graça permanente, você estaria 

no Samadhi vinte e quatro horas por dia, insensível aos barulhos, insensível ao mental, insensível 

aos pensamentos, insensível às vibrações, insensível à sua própria presença aqui. 

E, no entanto, com o que não pode ser dito em palavras, mas que se pode aproximar como a 

completude, o fato de sentir-se amplo e ilimitado, realmente, estar conectado. 

Estar conectado dá a Liberdade e dá a Graça. 

Outra questão? 

Hei, todos estão dormindo? 

Bem, vejo que não há mais questionamentos, então, vou propor-lhes, se quiserem, um momento 

mais do que de comunhão. 

Instalemo-nos no que foi nomeada a Graça, que está além da comunhão. 

A Graça apenas pode ser estabelecida como estado quando da dissolução da ilusão. 

Então, coloquemo-nos, deixem fazer e deixemos ser, esse será o meu modo de aportar-lhes, ainda 

uma vez, todas as minhas bênçãos e permitir-lhes viver o que vocês são. 

Será que a Graça está no Coração? 

Será que a Graça está na Onda de Vida? 

Não, eu disse que estava no Centro do Centro. 
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A Graça é evidência, a evidência de sua vida, a evidência de suas interações com esse mundo e 

com essa vida. 

Então, todos estão prontos? 

… Silêncio… 

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por essa partilha da Graça. 

Eu lhes digo até muito em breve, em cada um de vocês, e até sempre. 

Até breve. 

———————- 

Transmitido por Christophe 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3291-OMA-22-NOVEMBRE-2014.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/om-aivanhov-por-christophe-22-de.html 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3291-OMA-22-NOVEMBRE-2014.htm
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GEMMA GALGANI – 22 de novembro de 2014 

Eu sou GEMMA GALGANI. 

Irmãos e irmãs na humanidade, minha presença em vocês, ao seu lado, é aquela de minha 

vibração, a vibração da Unidade, aquela que é a mais próxima de CRISTO, aquela que é a mais 

próxima, também, de MIGUEL. 

Eu sou, de certa forma, a ponte de CRISTO a MIGUEL e, também, em vocês, uma ponte que vocês 

devem tomar, embora ela não exista, a Unidade. 

Eu tive a oportunidade, durante numerosos anos, de dar-lhes a apreender, a compreender, a 

experimentar o que pode ser a Unidade, em meio à dualidade. 

Essa aspiração à Luz, essa aspiração a Cristo, que os faz reencontrar uma Alegria sem motivo, uma 

Paz a nenhuma outra similar, um espaço de resolução no qual não pode mais existir o menor 

antagonismo, nem a menor oposição. 

Para os que dentre vocês tiveram a oportunidade de receber minha Presença, ou minha ação, 

geralmente através de um véu branco de Luz, é o que lhes tem mais permitido experimentar, de 

algum modo, o sentimento da Unidade, a compreensão da Unidade, mas, também, sua vivência, 

por episódios, por instantes, ou de maneira definitiva. 

Essa Unidade é aquela que os faz transcender a lei da dualidade, a lei do antagonismo e da 

oposição. 

A Unidade confere a Paz, confere a calma, confere a vacuidade do que faz, habitualmente, a 

organização, a gestão e o desenrolar de suas vidas nesse mundo. 

A Unidade não é um conceito, mesmo que possa sê-lo. 

A Unidade não é uma oposição à dualidade. 

A Unidade é respirar e viver a Alegria, a leveza, a facilidade, na qual nada mais preenche o espaço 

da consciência que não a Luz, expressa por algumas de minhas Irmãs e alguns de meus Irmãos 

anciões, por essa Infinita Presença ou essa Última Presença. 

Mas tornar-se a Paz, tornar-se Um não é ir de uma ao outro, é sê-lo, a cada minuto, a cada 

respiração, a cada momento, a cada encontro, a cada instante. 

A Unidade, da mesma maneira que o que foi nomeado o Absoluto ou o Último, não é uma espécie 

de linha de chegada, nem uma linha de destinação, mas bem mais um estado que se estabiliza, 

cada vez mais, ou que se afasta, cada vez mais. 

Claro, havia marcadores, e o primeiro deles, durante esse período desde, eu diria, quase um ano, é 

a porta Unidade, aquela que está em seu corpo, que é a Porta do Espírito, situada, eu os lembro, 

acima da mama esquerda. 

Essa Porta Unidade que é minha vibração e que é, portanto, também a sua. 

No momento em que o Canal Mariano desliza e penetra em vocês, pode ser que tenham sentido 

dores ou um desconforto, nessa região de seu Templo. 

Essa Porta Unidade faz parte, talvez, como vocês sabem, do que foi nomeada, por muito tempo, a 

nova eucaristia. 
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Essa Unidade, quando ela é vivida, e não apenas no sentido de uma experiência, mas na totalidade 

de cada respiração e de cada instante, confere-lhes e dá-lhes a Paz, a Paz em vocês, mas, também, 

no que emana de vocês. 

A Paz é, também, o momento em que você não se torna indiferente ao mundo, em que você não 

se desvia do mundo, mas em que todos os véus desse mundo são retirados, para restituí-los à sua 

clara visão, aquela de si mesmos, aquela da Alegria, aí, onde respira o Espírito, tanto em seu Fogo, 

como em sua Água, sua Terra e seu Ar, ao nível dos elementos, é claro, que nada mais têm a ver 

com os elementos, tais quais vocês os têm vivido nesse mundo, mas elementos magnificados, 

quer sejam chamados Cavaleiros ou pelos nomes dados pelo Comandante dos Anciões, Hayoth Ha 

Kodesh. 

Pouco importa o nome; o que importa não é nomear, o que importa não é compreender, mas o 

importante é dar, dar-SE, mas a quem vocês se dão? 

Não ao outro, não a uma autoridade exterior a si mesmos, mas, sim, a CRISTO. 

E, quando eu falo de CRISTO, não se preocupem com as palavras, eu já o disse, quer vocês 

chamem de LUZ, quer vocês chamem de SOL, qualquer que seja a representação, a história, ou a 

manifestação que, para vocês, evoque, de algum modo, essa absoluta brancura, essa absoluta 

pureza. 

A Unidade é a manifestação da vida que não está mais confinada ou presa a qualquer conceito, a 

qualquer ideia, a qualquer suposição e a qualquer interrogação. 

Seja isso ou aquilo, é não mais ser afligido por qualquer peso, ao mesmo tempo permanecendo 

presente nesse peso e nessa densidade, mas magnificado e transformado, não por sua vontade, 

mas pela vontade da Luz, pela vontade de CRISTO, chame-a como quiser, e essa vontade do céu 

não é mais uma vontade no sentido humano, é uma evidência, uma evidência e uma 

transparência, algo que irá conduzi-los a fusionar consigo mesmos, entre o Eterno e o efêmero, 

entre vocês e os outros, entre vocês e nós, entre vocês e os Anciões ou vocês e os Arcanjos, até o 

momento em que tudo isso se dissolva na mesma Unidade, na mesma consciência, se ouso 

exprimir-me assim, lá, onde não existe qualquer separação, qualquer divisão, qualquer 

antecipação, qualquer projeção, qualquer história, qualquer sofrimento, se não é essa mordida do 

Amor que os consome no Fogo por CRISTO e por mais nada. 

Nesse espaço, não há lugar para qualquer luta, não há qualquer espaço para a dualidade, não há 

qualquer espaço para a sombra, porque a Luz e o Branco preenchem tudo, não deixando qualquer 

sombra, não deixando transparecer qualquer desvio. 

É, também, a transparência do cristal, é a dissolução da alma, seu desaparecimento em favor do 

Espírito. 

Isso abre, em você, todos os possíveis, todos os possíveis que não precisam ser manifestados ou 

atualizados, porque você representa, você sozinho, a soma de todas as experiências desse mundo, 

como de qualquer mundo. 

A Unidade é o sorrir à vida, o sorrir à Eternidade, o sorrir, também, ao que aparece como dual e 

Duplo, quer sejam as forças de oposição, as forças de sedução ou as forças de confinamento desse 

mundo, pouco a pouco, toque a toque, etapa por etapa ou de maneira violenta, vocês concluíram, 

por aquilo que viveram, certo número de coisas. 
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A Unidade conduziu-os às portas da Eternidade. 

A Unidade conduz vocês a essa transparência, a essa Humildade, a essa Simplicidade, é claro, mas, 

também, a esse famoso desaparecimento. 

A Unidade é, antes de tudo, irremediavelmente ligada ao que foi nomeado, entre nossas Irmãs 

orientais, o Si ou o Atman, se vocês preferirem, de Atman a Brahman, à energia de Brahma. 

A Unidade é, portanto, leveza, mas, também, um espaço não fechado, no qual não há mais lugar 

para assentar a menor sombra, a menor memória, o menor futuro, porque tudo é resolvido no 

momento que o Arcanjo Anael nomeou Hic e Nunc, o Aqui e Agora ou o instante presente, se 

vocês preferirem. 

A Unidade dissolve o que deve sê-lo e dissolve, sobretudo, o que pode freá-los pelas resistências, 

de qualquer natureza que seja, a fim de deixar todo o lugar ao Amor, não para acolher o Amor, 

mas, bem mais que acolher a CRISTO, tornar-se Ele mesmo, por um ato de fusão, de casamento, 

que evoca, certamente, o casamento místico, o casamento místico com seu corpo de Existência, 

com sua mônada, com Maria, comigo, é apenas a resolução de suas próprias resistências, de seus 

próprios medos e, como diria o Comandante, há medo ou há Amor. 

Não pode haver, aí, os dois, e cada vez menos. 

Mas, se há medo, ele está lá e ele surge apenas para fazer tomar consciência dessa famosa 

distância que pode, ainda, existir entre o Eterno e o efêmero, entre a lagarta e a borboleta, mas 

essa própria distância, vocês o sabem, é apenas uma ilusão construída pelo ego e pela separação, 

para manter, nesse mundo no qual nós colocamos os pés e no qual vocês ainda colocam seus pés, 

manter a dualidade, a alternância de sofrimentos e alegrias, a alternância de doença e saúde, tudo 

o que vocês conhecem como mecanismos de alternância, mesmo na alternância de suas noites e 

de seus dias e de suas estações; existe, no interior de vocês, a mesma alternância. 

É essa alternância que deve modificar-se, radicalizar-se, depois, desaparecer. 

É, também, o momento em que a Terra cessará seu movimento. 

Isso lhes foi enunciado de diferentes modos e por diferentes vias. 

Existem várias explicações, mas as explicações, em si mesmas, estão aí apenas para tranquilizar, 

para engajar, de alguma maneira, o que vocês são para ir aonde vocês são realmente, não no que 

passa, não no que trespassa, mas, bem mais, no que nada conhece de tudo isso. 

A Unidade é, também, de algum modo, a estabilidade, não nesse mundo, é claro, mas a 

estabilidade que é forjada pelo contato com o Espírito, permanente e cada vez mais intenso. 

O encontro com a Luz, seu encontro e seus múltiplos encontros com a Luz construíram uma 

espécie de quadro, por pequenos toques de diferentes cores, de diferentes impulsos, de 

diferentes luzes, de jogos de sombra e luz. 

A Unidade seria como um quadro no qual não existe qualquer sombra, nem forma, e, no entanto, 

no qual tudo está incluso como em um grande todo, mas o quadro, nesse mundo, não é a 

Verdade. 

Ele é apenas uma projeção sobre uma tela ilusória de algo que faz apenas que passar e trespassar. 

Minha vibração, minha Presença são-lhes adquiridas, uns e outros. 
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Se, em vocês, parece manifestar-se o sentimento de ser duplo, quer dizer, ao mesmo tempo esse 

ser eterno e esse ser efêmero e, às vezes, de combater você mesmo entre esses dois aspectos de 

si mesmo, então, minha vibração, pela porta Unidade e pelo Canal Mariano é a ocasião de 

permitir-lhe transcender tudo isso, no interior de vocês, não por qualquer vontade, não por 

qualquer Abandono, mas, bem mais, pela vivência do instante presente, no qual tudo se desenrola 

simultaneamente, tanto nesse mundo como em outros. 

A Unidade não tem de ser adotada como conceito nem como pensamento, nem como afirmação. 

A Unidade decorre, diretamente, de sua Humildade, de sua Simplicidade e, é claro, de todos os 

processos vibratórios que são mostrados a vocês, mais ou menos intensamente, durantes esses 

anos. 

Nós os temos chamado, frequentemente, os Filhos da Lei do Um, sementes de estrelas e de outros 

nomes, porque nenhuma Unidade pode subsistir, de maneira evidente, nesse mundo, de forma 

manifestada no exterior, mas é perfeitamente possível no interior, o que lhes permite, 

justamente, transcender essa distância, essa barreira ilusória entre o interior e o exterior. 

Essa Unidade, acompanhada da Humildade vai, então, permitir a vocês ver claramente, ver claro 

em vocês, como no quadro que se desenha e que vocês pintam por toques, que representa o 

conjunto de sua vida nesse quadro ou nessa prisão, se preferem. 

A Unidade é um estado de Alegria que contribui para o estado de Graça, que concorre, também, 

para o espelhamento porque, dessa confrontação entre vocês no efêmero, e vocês no eterno, 

manifestam-se evidências, mas, também, resistências. 

O que quer que se desenrole, evidências ou resistências, não lutem, não resistam mais ao que é. 

Contentem-se em deixar-se viver o que se vive, porque vocês não são o que se vive. 

Vocês não podem ser o que se vive e ser A Vida. 

Ser a vida não é viver a sua vida, é deixar-se viver pela Luz, e isso não é, de modo algum, repouso. 

Está longe de ser um ato de covardia ou mesmo um ato de bravura. 

É antes de tudo, eu diria, esse último abandono, essa transcendência, ou mesmo essa resiliência 

que lhes permite não ignorar, mas superar e transcender, não por um esforço, não por uma 

intervenção exterior ou interior, mas, sim, aí também, pelo sentido da evidência. 

Numerosos nós temos sido a falar-lhes e informar-lhes da evidência da Luz e da evidência da 

Unidade. 

Numerosos nós temos sido a dar-lhes nosso caminho e nossa vivência, não para que vocês se 

identificassem, mas, talvez, para dar-lhes a ver o conjunto de possíveis, o que eu poderia nomear 

os doze caminhos ou os vinte e quatro caminhos, o que vocês encontram em algumas tradições 

primordiais, antes de serem alteradas. 

É, se vocês preferirem, o que se chamam as vinte e quatro trilhas da Luz, como os vinte e quatro 

Anciões ou como as doze Estrelas, como as doze Portas em seu corpo e como as vinte e quatro 

portas de seu corpo. 

Esse conjunto de doze e vinte e quatro reconstitui a Unidade, disso vocês sabem. 

Eu os remeto, para tanto, ao que foi dito, há muitos anos, pelos guardiões do intraterra, na obra 

nomeada «Humanidade em Evolução». 
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Foi necessário, de certa forma, traçar um caminho, para dar-se conta de que não há caminho. 

Deve-se, ainda, percorrê-lo para ver até o fim. 

A Unidade é, também, como uma pincelada num quadro, como recolher pedaços espalhados, os 

diferentes fragmentos de si mesmos no efêmero, como de si mesmos na Eternidade. 

É sair da fragmentação, sair da compartimentação, sair do confinamento, mas cuidado para não 

querer estabelecer esse cessar de fragmentação, esse cessar de compartimentação nesse mundo, 

porque seu reino não é desse mundo. 

Eu diria mesmo, que a Unidade não é desse mundo, mesmo se alguns de nós, das Estrelas, dos 

Anciões e de outros desconhecidos tenham transcendido esse mundo e vivido a Unidade. 

Mas esse mundo, em suas leis, não poderá, jamais, viver a Unidade. 

Deem-se conta da impossibilidade de viver essa Unidade em escala coletiva, enquanto há 

fragmentação, enquanto vocês não estejam reunificados uns aos outros e consigo mesmos e com 

CRISTO. 

CRISTO disse: «Meu reino não é desse mundo». 

Ele lhes disse, também: «Vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo ». 

Será, contudo, que vocês rejeitam a Terra em sua essência? 

Não. 

Mas vocês não esquecem nem sua MÃE, nem a FONTE, nem seu PAI. 

Não é um ou o outro, é um e o outro. 

Fundir-se na mesma resolução e na mesma Unidade. 

Se vocês estão na Unidade, a maior parte do tempo, o estado de Unidade instalar-se-á não apenas 

nos momentos de Samadhi, ou seja, de interiorização, mas sim, mesmo na manifestação nesse 

mundo, qualquer que seja o lugar em que vocês portam seus passos e seus pensamentos. 

É jamais esquecer, a cada inspiração e a cada expiração, dessa Eternidade, CRISTO, se preferem. 

A Unidade é também uma doação e como tal, vocês devem ser, vocês mesmos, a doação. 

Eu não falo, é claro, de qualquer doação. 

Eu não falo de doações ligadas à matéria, mas falo da doação de seu Espírito e de sua alma à 

Eternidade. 

Essa doação de si mesmos enquanto pessoal, pessoa efêmera. 

Por fim à fragmentação é não colar novamente os pedaços para deles formar um todo 

harmonioso. 

É, sobretudo e antes de tudo, fazer desaparecer a compartimentação. 

Reencontrar a Unidade é não, unicamente colar novamente os pedaços, mas colocá-los em 

sintonia, fazê-los funcionar com a mesma Respiração, a mesma Verdade, o mesmo impulso e o 

mesmo Fogo. 

A Unidade, assim como a Infinita Presença ou Última Presença levou-os, se posso dizer, às 

fronteiras do que vocês são. 
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A Unidade não pode, em caso algum, opor-se à dualidade, caso contrário, ela se torna, ela mesma, 

dualidade. 

Não há alternativa e outra possibilidade que não essa. 

Então, durante o espaço e o tempo em que estamos reunidos, hoje ou em outros dias, nós vamos 

fundir na Unidade que é, eu os lembro, um dos três componentes da Nova Trindade ou nova 

eucaristia. 

A Unidade é, de qualquer forma, o ponto central do qual se constrói o plano da Eternidade. 

A Unidade é leveza, eu lhes disse, eu o repito. 

Essa leveza poderia ser traduzida por palavras de conotação mais oriental, que se poderia chamar 

a vacuidade. 

É o espaço no qual não há nem pensamento, nem emoção, nem reação ao que quer que seja. 

Isso não é, contudo, o desaparecimento, mas é o que lhes permite conduzir vocês mesmos, em 

acordo com a Fluidez da Luz, com a Graça e, sobretudo, com a Alegria. 

A Unidade vive-se. 

Ela os preenche de Alegria, ela os satura de Alegria, ela pode dar-lhes, por vezes, a impressão de 

voltar a fragmentar-se, mas não é uma fragmentação, é um desaparecimento. 

Não resta mais, como após uma fragmentação, um conjunto de pedaços, mas resta apenas um 

todo que é bem mais do que a soma das partes, uma vez que ali está incluso, naquele momento e 

somente naquele momento, a totalidade de CRISTO. 

Retenham essa noção de leveza e de evidência. 

A Unidade dá-lhes a ver sua própria atividade na Ilusão, na dualidade. 

Ela lhes dá a ver não, unicamente, suas ações, mas, bem mais, seus mecanismos de ação, mas, 

bem mais, de qualquer forma, as engrenagens que estão em vocês e que se exprimem, quer essa 

expressão concirna tanto à própria Unidade ela mesma como a tudo o que faz resistência à 

Unidade, tudo o que não foi queimado completamente, de momento, talvez, pelo Fogo do Amor. 

A Unidade é indissociável do Amor, caso contrário não é mais o Amor, mas um amor condicionado 

ou condicional, um amor de circunstâncias e não um Amor espontâneo e evidente. 

Tudo isso vocês têm ouvido de diferentes formas e têm vivido de diferentes modos. 

Hoje, nessa fase de Obra no Branco, realiza-se, como vocês sabem, ao nível alquímico, a última 

etapa, que é bem mais do que uma sublimação. Essa Obra no Branco corresponde, também, ao 

que foi nomeada, pelo Comandante dos Anciões, a ATRIBUIÇÃO VIBRAL. 

Vocês não estão mais no período das escolhas, vocês estão no período da manifestação das suas 

escolhas. 

Tudo isso foi longa e amplamente desenvolvido, mas é bom atualizá-lo. 

É bom, hoje, nesse casamento místico, quaisquer que sejam os nomes que vocês atribuam, quer 

seja a Graça, quer seja uma Celebração, quer seja um Feminino Sagrado, tudo isso apenas 

representa, em definitivo, a atualização, ou não, da Unidade, aquela que é possível viver nesse 

mundo como Esposo ou Esposa de CRISTO ou como Absoluto. 
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A Unidade também muda o conjunto de seus mecanismos assim como lhes falou o Comandante 

dos Anciões, mas isso é evidência. 

Se vocês não veem claro em si mesmos, olhem simplesmente, entre os escritos e testemunhos, 

aqueles de seus irmãos e irmãs que os precederam, bem antes dessa época particular, quer seja 

em meu tempo ou antes, quer seja no Oriente como no Ocidente. 

A Unidade pode manifestar-se de diferentes modos, ela pode ser declamada em poemas, como 

um dos Anciões nomeado RÛMI; ela pode ser conceituada, para não descriar algo, mas tentar 

transmitir a evidência desse Silêncio da Unidade. 

Hoje, essa Unidade dá-lhes a ver, por uma iluminação, por vezes, cada vez mais violenta para 

vocês ou para os outros, e cada vez mais perturbadora ou, ainda, estabilizadora, do Amor e de seu 

lugar no Amor. 

Vocês sabem, vocês são todos liberadores, mas vocês mesmos estão liberados? 

Isso não é um jogo de palavras. 

Ser liberador quer dizer liberar os outros. 

É uma doação de si ao Amor e para o Amor. 

É a doação da Graça que vocês partilham com outro Coração. 

Hoje, é claro, a Luz pergunta-lhes, e vocês a isso responderam ou responderão: «Quem é você?». 

E, através do que vocês vivem, não em um hipotético futuro, não em uma hipotética data, mas no 

instante, no instante de sua carne e de sua consciência, posicionam-se em vocês elementos que 

lhes dão a ver, tanto em vocês como para os outros de seus irmãos e irmãs, aí onde vocês estão e 

onde decidiram estar, porque não há qualquer possibilidade de erro de referência, mesmo se isso 

que vocês nomeiam personalidade possa, ainda, talvez, debater-se no que ela crê não reconhecer 

ou não aceitar. 

São apenas convulsões que, eu diria, finais, que nada são em relação à Eternidade e que fazem 

apenas traduzir, em toda humildade, a falta de humildade e a falta de desaparecimento. 

Então, a Obra no Branco passa também, é claro, pela Onda de vida. 

Ela passa, de fato, por toda a parte no corpo. 

Ela não é mais, agora, circulante. 

Ela não está mais, agora, simplesmente presente em diferentes lugares, quer seja estacionada nas 

Lâmpadas inferiores ou voltou a subir às Lâmpadas do alto. 

É bem mais do que isso. 

É um espaço no qual não há mais diferenciação que, para o ego ou para o si, é apenas a ausência 

de possibilidade de evolução. 

A alma crê-se imperfeita, e o corpo crê-se imperfeito, o que eles são nesse mundo, mas que não o 

são em verdade. 

Tudo isso se prepara. 

Vocês o vivem a cada dia, a cada respiração; tudo isso se desenrola sob os seus olhos com, por 

vezes, implicações e não implicações que vêm, de qualquer forma, empurrá-los, não para 

desestabilizá-los, mas para solicitar-lhes, de algum modo, para que entrem, ainda mais, em vocês, 
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porque a única verdade está em vocês, ela não estará, jamais, nas minhas palavras nem nas 

palavras de CRISTO, mas, sim, nesse contato silencioso, esse Reencontro silencioso e esse 

Casamento silencioso. 

Porque assim que existam palavras, há doença, porque, assim que haja Silêncio, há a Plenitude da 

Unidade. 

É nesse sentido que, já há mais de um ano, nós os convidamos a voltar-se para si mesmos no 

Silêncio, quer vocês estejam sós ou em grupo, a não mais expor-se, a não se manifestar mais do 

que o necessário, nesses momentos, o que é a personalidade que vocês são, no entanto, bem útil, 

quer seja através de seus conhecimentos, quer seja através de suas atividades nesse mundo, mas 

que não são de qualquer utilidade para ser a Luz, mesmo que vocês a tenham recebido, mesmo 

que vocês a deixem passar através de vocês, com a maior das transparências. 

Ser a Luz não é, unicamente, viver a Luz, ser unitário não é, unicamente, reivindicar a Unidade, 

mas é prová-lo, tanto por seus pensamentos, por suas palavras, como por seus silêncios ou, ainda, 

por seus sonhos ou por suas vibrações. 

Na Unidade não há lugar para a menor emoção. 

Na Unidade não há o menor lugar para a mínima agitação. 

Na Unidade não há qualquer lugar para o carma. 

Não há qualquer lugar para o passado nem para qualquer futuro. 

É nessa condição que a própria Unidade torna, ela mesma, o Absoluto. 

Mas, enquanto a Unidade não tenha vivido sua própria rendição a si mesma, há, ainda, 

fragmentos, há, ainda, pedaços, há, ainda, resistências. 

Isso vocês o vivem, vocês o sentem, ou não, conforme onde vocês estão, e aí onde vocês estão é a 

sua atribuição, porque não há evolução, se assim é a sua vivência. Porque seria necessário mover 

o que quer que seja para melhorar o que quer que seja? 

Esse tempo foi um tempo. 

Não é mais desse tempo para o instante presente. 

As leis de seu aprendizado, mesmo dadas no que foi nomeado «Autres Dimensions», não têm mais 

curso agora. 

Descobrir a Autonomia e a Liberdade e viver a Unidade é transcender tudo isso, não como um 

erro, mas bem mais como um apoio que lhes permitiu não se enganar, ver claramente em si como 

ao seu redor, mesmo se possam, ainda, existir períodos e momentos de confusão. 

Dessa confusão, dessas hesitações, sairá algo de bem mais amplo, na condição de que vocês aí não 

acrescentem sua pitada de sal à percepção imediata do que é vivido. 

É isso, também, ser observador. 

É deixar desenrolar-se o que deve desenrolar-se, não como em um fatalismo ligado à 

personalidade ou uma demissão ligada à personalidade, mas, bem mais, como uma 

Transcendência total da forma, dessa forma e dessa consciência. 

Aí estão algumas palavras que fazem apenas completar, como sempre, o que eu pude dizer 

durante esses anos ou durante as comunhões que nós temos vivido. 
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Vocês devem ir além de si mesmos, mas não vejam isso como um deslocamento, mas, bem mais, 

como a ausência de todo movimento. 

No Samadhi o mais intenso, tal como eu pude viver durante minha jovem idade, tal como o viveu 

minha irmã MA, vocês são absorvidos inteiramente, na integralidade, nesse contentamento. 

É ai que se encontra, ao mesmo tempo, o lugar de repouso, mas, também, o lugar do Amor, para 

que esse Amor não seja limitado a esse lugar, mas torne-se a totalidade de quem vocês são. 

E para isso, não há alternativa que não a de desaparecer, de renascer para a verdadeira Vida, de 

deixar, como disse CRISTO, «os mortos enterrarem os mortos», porque aqueles que estão mortos 

decidiram-no, porque eles têm necessidade de ainda mais fragmentação, mais evidência para ter 

apoio ainda mais abaixo (isso é uma imagem), antes de voltar a subir. 

Viver sua vida ou deixar viver a Vida tem implicações profundamente diferentes. 

A dualidade puxa-os à dualidade, ao julgamento, à discriminação, à vigilância. 

A Unidade remete-os à Simplicidade, à Evidência e à Graça, na qual cada evento que sobrevenha, 

tanto no interior como no exterior, é vivido, qualquer que seja a intensidade, a alegria ou a dor, 

como evidência do que deve ser. 

Então, efetivamente, como os Anciões aí os conduziram, é necessário primeiramente, ver-se, ou 

seja, observar-se, em seguida, tornar-se a testemunha do que é observado e, em seguida, mesmo 

a testemunha desaparece com CRISTO, porque nada mais há a testemunhar nesse mundo que se 

torna limpo, por sua única Presença, de seu próprio testemunho. 

Isso vai além das palavras, vai além dos papéis, vai além de todo desvio. 

O Amor é, ele não tem necessidade de outra coisa alem de ser. 

Não há, acima de tudo, necessidade de vocês porque vocês o são. 

Então, apreendam bem que os combates contra si mesmos, que os combates contra seus defeitos, 

qualquer que seja o combate que vocês pensem em conduzir, nenhum combate leva-os a CRISTO. 

O caminho o mais direto e o mais seguro é a Humildade, porque ela, essa Humildade, não passa 

pela cabeça, em momento algum, porque a Humildade não pode nascer que não no peito e em 

nenhuma outra parte. Nenhum conceito, nenhuma ideia, nenhuma emoção, nenhuma justificação 

pode conduzir a isso. 

Proponhamos e vivamos ainda um instante de fusão. 

Eu sou GEMMA GALGANI. 

… Silêncio… 

… Silêncio… 

Eu sou GEMMA GALGANI, a Estrela Unidade. 

Com todo o meu Amor. 

Que a Paz, a Luz e a Eternidade sejam seu eterno presente. 

Até breve. 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/gemma-galgani-por-christine-22-de.html 
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MA ANANDA MOYI – 23 de novembro de 2014 

Eu sou MA ANANDA MOYI. 

Irmãos e Irmãs na carne e encarnados, eu venho como depositária da vibração AL, aquela do 

FOGO. 

Há algum tempo, eu tentei explicar-lhes e demonstrar-lhes o futuro da alma quanto à sua 

reversão, quanto à sua dissolução e seu desaparecimento, para que o Espírito e a consciência não 

possam ser entraves por qualquer atração e qualquer manifestação nesse mundo. 

A dissolução da alma põe a nu o Espírito, tal como vocês são, em Verdade. 

Hoje eu venho, por minha vez, falar-lhes do Silêncio. 

Uma vez que a alma tenha revertido, que o Fogo tenha aparecido, ela se dissolve, deixando o lugar 

para o Espírito de Verdade, que é Silêncio, no qual todos os elementos são harmonizados e 

fundidos em um único, ao Centro do Centro, por intermédio do que foi nomeada 

a Lemniscata Sagrada, da Porta OD, no topo de sua cabeça e além. 

Eu os convido a repetir, quando, extraindo-me desse mundo, ao mesmo tempo ali estando, 

plenamente, por minha vez, a finalizar o que deve ser em vocês e estabelecê-los no Silêncio, 

aquele que, na encarnação, eu dei a ver a vários presentes, mas em Espírito, no qual não existia 

qualquer necessidade nem de comer, nem de falar, nem de mover-me, porque é quando tudo faz 

Silêncio que o Silêncio pode revelar-se. 

O Silêncio é a antecâmara do Amor. 

Ele o veste e veicula. 

Assim, quando o Silêncio está presente, então, a alma não está mais na resistência, ela 

desapareceu e, naquele momento, você está nu e você é verdadeiro. 

Nenhuma necessidade pode aparecer no Silêncio, qualquer que seja, necessidade concernente a 

esse mundo ou necessidade concernente à sua Eternidade porque, no Silêncio, tudo é consumado, 

porque no Silêncio reina o Amor. 

Assim, de sua capacidade para desaparecer para si mesmo na manifestação nesse mundo, ao 

mesmo tempo estando nesse mundo, inteira e totalmente nu e verdadeiro, só aí se pode 

encontrar a Verdade. 

A partir do instante em que nenhuma suposição ou nenhuma manifestação e nenhum 

discernimento pode vir alterar ou modificar a Verdade do Amor, então, talvez, como você já o 

vive, manifestam-se a você esses períodos de Silêncio que se pode, facilmente, assimilar ou 

compreender como um sono ou uma ausência. 

Mas é na Ausência a esse mundo, por sua presença nesse mundo, que se realiza o que você é e 

não de outro modo, deixando calar-se e evaporar o atrito dos elementos em seus corpos e suas 

túnicas sutis porque, se Silêncio há, Verdade há, porque, se Silêncio há, o Amor está aí. 

Assim, minha vida dá-lhes a ler, hoje, as narrativas de meus êxtases, nos quais a densidade de 

minha Presença era tal, que nada podia mover esse corpo, que nenhum som, nenhuma palavra e 

nenhum pensamento podiam emergir na plenitude do Amor. 
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Assim, hoje, vocês vivem esse Silêncio, esse desaparecimento, por instantes e por momentos e, no 

retorno à consciência comum, qualquer que seja a lembrança ou a memória, permanece o mais 

importante: você é pleno, você está saturado de Felicidade e de Alegria. 

E, de qualquer forma, seus olhos abririam às feiuras desse mundo, você não veria, ali, nem 

infortúnio nem feiura, mas a beleza em formação. 

Assim molda-se a alma nos Ateliês da Criação. 

Assim dissolve-se a alma na plenitude do Espírito. 

Então, quando da passagem que está aí, o que você quer levar como túnica? 

Você quer ser livre e nu, sem túnica e sem voz, na Felicidade total e incondicional do Amor? 

Ou você quer jogar os jogos, também divinos, mas que o leva a afastar-se, ao mesmo tempo 

estando religado ao Silêncio do Amor e ao amor do Silêncio? 

A crucificação ao nível de suas vestes e túnicas sutis é um apelo, e esse apelo não se faz pelas 

mãos e os pés, como Cristo, mas faz-se sob os pés e ao nível das Portas AL e UNIDADE que se 

fundem no Coração. 

O Silêncio é o espaço no qual, mesmo nossas Presenças distintas, a sua e a minha, como a sua e 

qualquer outra, desaparecem, ambas, nesse ato de Amor. 

A dissolução, como vocês sabem, é o início da verdadeira Vida em Cristo e em Unidade, vida que 

não se obstrui com qualquer artifício e qualquer túnica, na qual nada é fixado, na qual tudo é 

movimento e, no entanto, tudo é imóvel. 

Eu os convido, Irmãos e Irmãs na carne, por minha Presença e minha radiância, a instalar-se e a 

permanecer na Paz eterna e suprema de Shantinilaya. 

Nesse espaço não existe qualquer julgamento, qualquer possibilidade de ver outra coisa que não o 

Amor em todas as coisas e em todo ser, qualquer que seja o jogo da aparência, qualquer que seja 

o jogo da ilusão. 

Tudo isso, para vocês, não pode existir a partir do instante em que entram no Centro do Centro, 

pela Graça do Silêncio e na evidência do Amor. 

O que existe, se não é a Luz do Amor? 

Aí está a Verdade, aí está a porta de entrada, para além de todo condicionamento e para além de 

toda forma, nos espaços da Verdade incriada, como manifestada ou criada. 

O corpo de Eternidade está, agora, em vocês, ou à sua frente, para esse Face a Face. 

Então, você está pronto para desaparecer para si mesmo e aparecer na Verdade nua da 

Eternidade? 

Lembre-se de que nada há a fazer, exceto viver o Silêncio, exceto viver o que está aí. 

Nenhuma circunstância desse mundo, doravante, pode frear ou retardar o que deve ser e o que já 

é. 

É-lhe possível desaparecer sem o querer, sem o desejar, sem o almejar, simplesmente, no Silêncio 

de toda manifestação. 

Aí se encontra a porta de saída e de entrada, aí se encontra, dito em outros termos, o limiar que 

permite observar o antes e o depois do Reencontro, da Promessa e do Juramento. 
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Para isso, você deve estar presente a si mesmo, na Humildade a mais claramente exprimida e 

manifestada. 

Assim, você tocará, se já não é o caso, o Samadhi, qualquer que seja a forma dele, quer ele seja 

um êxtase ou um íntase, quer seja a densidade de sua presença nesse mundo, que o torna mais 

pesado do que a pedra e, ao mesmo tempo, mais leve do que o ar, o que torna possível o que foi 

nomeado, em todos os tempos, de manifestações místicas. 

Para isso, o Silêncio deve tornar-se a Evidência. 

A Evidência da Verdade, a Evidência do Amor. 

Então, o que há a fazer, se não é desfazer, pela não ação, se não é não dar qualquer tomada a uma 

reação, qualquer que seja, em qualquer túnica ou qualquer corpo que seja, o seu ou aquela de 

outro? 

Aí, liberado de toda ilusão, de todo jogo, de toda dualidade, encontra-se o Feminino Sagrado, 

aquele que lhes é revelado e manifestado pela tripla corrente da Onda do Éter, que será 

explicitada. 

Mas a condição prévia é esse Silêncio que é uma retirada, não desse mundo, mas, efetivamente, 

uma retirada em sua Eternidade, no espaço prévio a todo espaço, no tempo prévio a todo tempo, 

aí onde se situa a emergência da manifestação. 

No que está aí, nenhuma palavra poderá ajudá-los no que quer que seja; no que está aí, há apenas 

a perfeição da Alegria Eterna e do Amor; o Amor Essência, o Amor manifestado como o Amor não 

criado. 

O Silêncio é o espaço de resolução nesses tempos e nesse Templo. 

Porque, se há Silêncio, há Alegria e, se há Alegria, incondicionada, há o Amor e, se há Amor, tudo é 

englobado na mesma Verdade, que transcende a ilusão do bem e do mal, da sombra e da Luz, do 

verdadeiro e do falso, porque o Verdadeiro não é desse mundo. 

Então, você, seja Verdadeiro. 

O Silêncio é porta e passagem. 

O Silêncio é transcendência e superação do ego, não imposto pela vontade ou pela energia, mas, 

unicamente, pelo estado de ser interior. 

Nesses espaços de densidade e de leveza, vividos tanto nesse Templo como nessa carne, em sua 

totalidade, o desaparecimento de suas necessidades fisiológicas é um testemunho confiável. 

No espaço do Silêncio, de fato, não pode existir qualquer necessidade e qualquer interrogação, 

porque tudo ali está. 

No espaço do Silêncio, o conhecimento torna-se ignorância. 

No espaço do Silêncio, tudo ali está, o que permite ao seu Templo e sua carne deixar a Luz realizar, 

completamente, a Dissolução. 

A alma é um médium. 

Como eu disse, ela é puxada para a matéria ou ela se volta para o Espírito e, quando a alma 

encontra o Espírito, ela queima no fogo do Amor, para desaparecer para ela mesma, porque o 

Espírito não é a alma. 
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Porque a alma pode estar no barulho, a alma pode estar no movimento, enquanto o Espírito nada 

conhece de tudo isso. 

Ele é o que você é, e isso é um êxtase sem fim, no qual não pode existir a mínima interferência e a 

mínima dualidade. 

Saindo do Silêncio, você observará que o que quer que você diga, que o que quer que você seja 

levado a fazer ou a realizar, o Silêncio continuará aí, quaisquer que sejam as palavras, quaisquer 

que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam os encontros. 

O Silêncio é, também, a porta da Humildade, aí, onde existe a incapacidade de julgar, a 

incapacidade, mesmo, de condenar. 

Entre, cada vez mais, no Silêncio, para deixar o Amor desabrochar, tal uma flor empanturrada de 

sol e de água e que exala seu perfume de Alegria e de Plenitude. 

Assim, talvez, você já tenha vivido sua crucificação na porta AL ou na Porta UNIDADE ou, também, 

na Porta KI-RIS-TI; toda a região desse peito no qual se resolve todo antagonismo e todo contrário. 

Você é convidado. 

A qualidade de seu Silêncio dará a intensidade de seu Amor. 

O Amor não se mede, não se compara, mas ele é, em si, mais ou menos intenso e, quanto mais ele 

se torna intenso, e mais ele transcende no Silêncio, a dualidade bem/mal e sombra/Luz, mais a 

alma apaga-se e o Espírito aparece. 

Nesse espaço, não há lugar algum para a mínima manifestação, para a mínima energia, para a 

mínima fenda. 

Hoje, neste dia tão especial, eu os acompanharei, doravante, a cada etapa do silêncio, a cada 

desvendamento da Evidência, o que lhes dá a viver o contentamento o mais perfeito, aí, onde o 

Espírito vem fecundar a carne desse corpo, para elevá-lo no Amor. 

Saborear o Silêncio é saborear a Eternidade. 

Saborear o Silêncio é tomar gosto pela Eternidade. 

O Silêncio já é pleno da Criação, mas a Criação livre de toda alma e de todo condicionamento. 

Então, eu venho, simplesmente, perguntar-lhe: você quer Ser, você quer ser Livre? 

Então, se sim, o Silêncio crescerá em você, fazendo calar os opostos, fazendo calar a oposição e 

fazendo calar os Elementos. 

Aí, onde não existe qualquer manifestação, uma vez que a Água e o Fogo são transcendidos. 

A testemunha e o observador que era a alma desapareceram em si mesma e fundiu-se, em sua 

dissolução, com a Eternidade. 

Você quer ser o Silêncio desse mundo para ser o Amor dos outros mundos, sem privação? 

Alguns de vocês, na carne, concluíram sua Obra interior. 

Nisso, não há mais história pessoal nem história exterior, porque a plenitude do Amor e do 

Silêncio preenche cada interstício da ilusão dessa carne, da ilusão desse mundo. 

Só a alma que resiste ali vê um neant, seu próprio neant. 
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Do mesmo modo que aquele que tem medo da morte desse corpo não percebeu sua Eternidade, 

do mesmo modo que aquele que é exaltado pelo fogo da alma não pode conhecer o Silêncio e sua 

Eternidade. 

Para isso, é preciso aceitar depor todas as condições, todas as crenças e todas as ilusões à porta de 

seu Templo. 

Não há outra escolha, não há outra possibilidade, não há outra Verdade. 

Todo o resto são apenas jogos, todo o resto são apenas distrações e divertimentos. 

Então, vá ao mais profundo de você, para ali descobrir se existem, ainda, desejos ligados à alma ou 

se a alma está dissolvida na ausência de desejo, na ausência, mesmo, de todo mundo ou de toda 

Criação. 

Você quer ser, ainda, uma criatura? 

Você quer, ainda, jogar os jogos da oposição? 

Você quer jogar o jogo do sofrimento, ou você quer ser o contentamento, o néctar da 

imortalidade? 

Daí decorrem sua escolha e sua posição. 

Daí decorre o estado de sua consciência. 

Daí decorre a Verdade ou a Ilusão. 

Então, você quer estar no êxtase, aquele de Maha-samadhi, no qual mais nenhuma forma existe, 

no qual mais nenhum tempo existe, no qual o próprio sentido de um indivíduo ou de uma pessoa 

funde-se no Grande Todo, da primeira respiração da Criação, em todos os potenciais e possíveis da 

Luz Branca? 

Ou você prefere colorir sua alma com um atributo de experiências, ao mesmo tempo 

permanecendo livre? 

O que você vive é isso. 

Então, olhe se você está no silêncio, quaisquer que sejam suas palavras, ou olhe se você é o 

próprio barulho, mesmo fazendo silêncio. 

O que é que se desenrola em você? 

Quem desaparece ou não desaparece? 

A Humildade de nada ser, aqui, nesse mundo, dá a você o salvo-conduto para ser o Tudo e o Nada, 

em todo mundo, como em nenhum mundo, no espaço no qual não existe qualquer criação. 

O não Ser é a Essência do Ser. 

O Espírito é o filho do Amor. 

A alma, em sua túnica, é apenas a veste que o isola do Absoluto, o que a alma chama o neant. 

Então, hoje, você descobre isso. 

Você descobre que, em definitivo, existem apenas dois espaços e dois tempos, aquele do Amor 

que dissolve a alma e o corpo e aquele do medo, que mantém o corpo e a alma em uma prisão. 
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Tudo isso atua em cada um de vocês, nesse momento, e atua, também, em seu ambiente que lhe 

é próprio, o que lhe dá a ver a Verdade, não a sua, aquela de seus pensamentos ou de suas ideias, 

mas a Verdade do Amor. 

Ou, então, você se coloca na ausência de Verdade, feita de verdades relativas, de jogos de vai-e-

vem entre o sofrimento e a alegria, a satisfação e a insatisfação, o sofrimento e a felicidade? 

Você quer atuar nisso? 

Cabe a você mostrá-lo, a você demonstrá-lo a si mesmo porque, nesse Templo, não há outra 

testemunha que não você. 

Então, se você já desapareceu, de uma maneira ou de outra, você conhece o valor de minhas 

palavras por vivê-las em si. 

Caso contrário, você pode apenas rejeitar essas partes de si mesmo que aspiram apenas ao 

Silêncio, essa parte de você mesmo que, de fato, é o Todo. 

A Morada de Paz Suprema é-lhe aberta a partir do instante em que o Silêncio é estabelecido, ou 

seja, que nenhuma circunstância desse mundo, como nenhuma circunstância desse corpo, como 

nenhuma circunstância de sua vida possa vir modificar essa Paz, essa Morada de Paz Suprema. 

Assim, portanto, você é capaz de ver-se em seus atos e ações, em suas meditações, em suas 

interioridades como no que você se debate, se você ainda se debate. 

O que se desenrola no campo de percepção de sua consciência, aqui, nesse mundo, é, muito 

exatamente, o reflexo compatível com o que você conseguiu estabelecer no Silêncio da 

Eternidade. 

O que quer dizer, dito em outros termos, que se a você se apresenta a mínima sombra e a mínima 

dualidade, isso significa, simplesmente, que você não tem a Paz e que você não é a Paz. 

Nada há a forçar nesse nível, nada há para opor-se ou resistir ao que é, há apenas que atravessar 

para ir ao outro lado e, para isso, é preciso estar aqui, e, para isso, é preciso estar nu, para que o 

Amor flua de cima a baixo, juntando-se em seu Coração, porque o Coração não conhece nem 

antagonismo nem dualidade, caso contrário, não é mais o Coração, mas é o coração efêmero, 

aquele que é condicionado à sua própria existência, aos apegos e aos medos. 

Não há alternativa, doravante, ao sofrimento ou o êxtase, e as circunstâncias de suas resistências, 

se existem, estão aí apenas para mostrar-lhe isso, resistência ou Abandono, Amor ou medo. 

Do que emana de você, em sua ação nesse mundo e sobre esse mundo, decorre a resultante de 

seu estado interior de medo ou de Amor. 

As manifestações da vida nesse mundo, quando desse Face a Face, apenas poderão ser a 

revelação e a concretização disso, quando desse Face a Face, pelas premissas atuais que você vive, 

em um momento, em um instante repentino desenrolar-se-á esse salto, ou não. 

Cabe a você ver, a você observar não mais o testemunho, não mais as manifestações de qualquer 

faceta que seja da Criação e da alteração da Criação nesse mundo. 

Porque, para que serve falar de Unidade e exprimir a dualidade? 

O Coração em Paz conhece apenas a Paz e o Amor. 

O Coração alterado conhece apenas o medo, a perturbação e o questionamento. 
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E isso, de maneira cada vez mais evidente ou cada vez mais flagrante e cada vez mais gritante. 

O Silêncio ou as palavras, o medo ou o Amor, a Unidade ou a dualidade, mas, em caso algum, a 

dualidade conduzirá você à Unidade, o que quer dizer que as capacidades de discriminação, de 

discernimento e de julgamento, impostas pela alma falsificada nesse mundo, são apenas, 

finalmente, o reflexo de suas incertezas interiores. 

O Amor não tem necessidade de provas. 

Ele é Evidência a ele próprio, e não tem necessidade de saber onde ele está e onde ele não está, 

uma vez que ele está por toda a parte, exceto para aquele que não o vê e que vê apenas a 

aparência da manifestação ilusória desse mundo, através do bem e o mal, e do filtro do ego, da 

personalidade e da alma. 

Quando os filtros tiverem desaparecido, resta apenas a Verdade nua, resta apenas a evidência do 

Coração e, portanto, segundo o que você tem a viver, segundo o que você vive, muito 

precisamente, nesse momento, nesse dia de coroamento, eu o convido a colocar-se e, sobretudo, 

a não julgar-se, de maneira alguma, porque a aceitação do que você é, aí onde você está, é o único 

modo de viver a Graça, quer seja a Graça final ou que ela seja o estado de Graça que é seu 

quotidiano ou, ainda, o estado de Graça que, talvez, você tenha conhecido por episódios. 

O Amor é uma Graça permanente que se vive como uma Graça permanente, que não tem 

necessidade de outra coisa que não a evidência do Amor. 

Quaisquer que sejam, mesmo, as manifestações alteradas desse mundo, elas não têm peso algum, 

qualquer densidade e qualquer leveza em face da Verdade do Amor. 

Então, o Silêncio é o melhor modo de se equipar, o Silêncio é o melhor modo de estar no lugar 

certo e de ser Um com a FONTE e de ser UM, quaisquer que sejam as manifestações que se 

apresentem a você, tanto em sua carne como em todo ser presente na superfície desse mundo e 

com o qual exista uma relação de qualquer natureza que seja. 

Há um tempo, minha Irmã Hildegarde de Bingen cantou para vocês, se posso dizer, a declamação 

do Amor. 

Então, no espaço que segue o meu espaço, minha Irmã Hildegarde virá para a declamação do 

Silêncio. 

Instalemo-nos alguns instantes nesse Silêncio. 

Se o Silêncio está aí, nenhuma de minhas palavras pode vir perturbar o Silêncio, uma vez que 

minha Presença e sua Presença estão reunidas na mesma Presença. 

Alguns disseram: «Quando vocês estiverem reunidos em dois ou três em meu nome, eu estarei 

entre vocês», mas na condição de deixar o lugar para Ele. 

É o que se chama reunir-se em Seu nome e não em nome de uma pessoa, e não em nome de um 

mestre, mas, sim, na Humildade, a pequenez e a Simplicidade que é apenas o desaparecimento 

para esse mundo, aí, onde vocês se tornam, eu diria, de maneira paradoxal, o mais potente Amor 

nesse mundo. 

Ser o menor para viver o maior. 

Então, Irmãos e Irmãs encarnados, que o Silêncio e o Amor sejam sua Paz e sua Eternidade. 

Eu sou MA ANANDA MOYI, e eu os amo. 
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———————- 

Transmitido por Clémence 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3306-2014-11-23-Ma-Ananda-MOYI.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/ma-ananda-moyi-por-clemence-23-de.html 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3306-2014-11-23-Ma-Ananda-MOYI.htm
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HILDEGARDE DE BINGEN – 23 de novembro de 2014 

Eu sou Hildegarde de Bingen. 

Irmãos e Irmãs em Cristo, comunguemos… 

Eu venho a vocês, neste dia, trazendo a vibração do Fogo e do Triângulo do Fogo. 

Eu venho falar-lhes das virtudes do Silêncio e permitam-me declamar o que é o Silêncio. 

O Silêncio de que falo não é o silêncio exterior, mas o Silêncio interior. 

Esse Silêncio no qual não existem nem visões, nem nada mais que possa desviar-nos, por si só, do 

Silêncio. 

O Silêncio é vacuidade; o Silêncio é evidência; o Silêncio é o lugar no qual pode eclodir a Verdade. 

Então, é claro, o silêncio exterior nada é para obter o Silêncio interior. 

Fazer cessar os barulhos externos não basta para estabelecer o Silêncio. 

Estabelecer o Silêncio é estar vazio de pensamentos, vazio de desejos, vazio de emoções, vazio de 

história e vazio de qualquer antecipação. 

Esse Silêncio interior é o silêncio da alma em curso de dissolução, em curso de desaparecimento. 

O Silêncio, que aparece como vazio para a pessoa, é Plenitude para Cristo. 

O Silêncio é, de algum modo, o que permite ouvir o canto do Coração, que não é outro que não o 

canto do êxtase ao qual eu os convido, através do que eu mesma recebi há muito tempo, em 

minha encarnação. 

No Silêncio revela-se a Música das esferas e o Coro dos Anjos; no silêncio a esse mundo, no 

silêncio de reivindicação a esse mundo encontra-se a Paz. 

O Silêncio é evidência e paz. 

O Silêncio é paciência e resignação. 

O Silêncio é o âmbito atemporal do que é sempre, de toda a Eternidade. 

O Silêncio é como a superfície da água de um lago que é penetrado pela luz e os raios do Sol, sem 

fazer ondas, sem fazer barulho e sem reagir. 

O Silêncio é esse momento que prepara a passagem do efêmero à Eternidade. 

Ver claramente, quer seja com a visão do Coração ou a visão dos olhos de carne, não faz diferença 

alguma. 

Para ver claramente, é preciso que haja Silêncio, ou seja, o que é visto, o que quer que seja visto, 

não pode ser, de maneira alguma, perturbado por qualquer manifestação que seja, por qualquer 

interpelação que seja e qualquer projeção que seja. 

O Silêncio estabelece a Paz, e é uma necessidade, no momento de toda mudança, de toda 

transformação e de toda transcendência. 

O Silêncio está fora do tempo, e não pode ser encontrado no tempo comum de sua vida, mas, 

bem mais, quaisquer que sejam suas atividades nesse mundo, o instante em que isso se faz sem 

sua intervenção e sem sua participação. 

O Silêncio é o esposo da Graça. 

O Silêncio é o canto do Amor. 
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O Silêncio é a plenitude de sua Presença, ampliada por sua própria ausência. 

O Silêncio é a antecâmara, também, da Criação, a fonte da emergência do curso de Vida e do 

Amor. 

O Silêncio é um canto silencioso, um canto que não faz barulho, mas um canto que põe em 

ressonância e em acordo todo princípio de dualidade. 

O Silêncio permite, também, não interferir, por qualquer componente que seja, do que vocês são 

nesse mundo sobre o que vocês são, em Verdade. 

O Silêncio acompanha a Paz, o Contentamento e o Amor. 

O Silêncio aparece a partir do instante em que sua pequenez e sua ignorância nesse mundo sejam, 

realmente, vividas e compreendidas, tanto com o intelecto como com a vivência do Coração. 

O Silêncio é o reino da pureza e da transparência porque, quando há Silêncio, nada pode ser 

parado, nada pode ser modificado e tudo é perfeito. 

Estar no Silêncio assinala, em você, de maneira indelével, o fim de toda busca, como de toda 

esperança, porque não há o que esperar no que já está presente, há apenas que vivê-lo. 

O Silêncio não porta qualquer olhar nem qualquer julgamento nesse mundo, mas permite 

impregnar-se dos mundos da Verdade. 

É nos espaços de meus Silêncios porque, mesmo para mim, a oração fervorosa é, antes de tudo, 

um Silêncio, antes de ser um pedido, e é nesse Silêncio, nesse estado de ignorância, nesse estado 

no qual eu me dissolvi em meu esposo bem amado, que o Conhecimento autêntico pode fluir 

como livro aberto, sem esforço, sem reflexão e sem alteração. 

O Silêncio é o tempo no qual se realiza a alquimia sublime da Obra no Branco, que os conduz a 

essa brancura imaculada, na qual toda diferenciação está ausente, porque o Amor é a única coisa 

de visível e que está por trás de todo o resto. 

O Silêncio conduz ao êxtase e, depois, o Silêncio conduz ao íntase e, em seguida, o Silêncio os 

conduz à sua Existência, à sua Eternidade. 

O Silêncio é a ausência de reação ao que é vivido nesse corpo. 

O Silêncio é uma união de liberdade com a Liberdade. 

O Silêncio no interior, procurado em primeiro lugar, isola-os, inteiramente, do barulho exterior e 

coloca-os em contato com o íntimo da Vida e a essência da Vida. 

O Silêncio revela a Graça. 

O Silêncio os faz passar do êxtase ao íntase, do íntase ao casamento e do casamento ao 

desaparecimento na ilusão. 

O Silêncio torna você presente a si mesmo e, sobretudo, presente a Ele. 

O Silêncio é viver sem história, sem passado e sem futuro. 

O Silêncio concorre para fazê-lo descobrir a eternidade do instante presente. 

O Silêncio pacifica o Coração, se ele estava agitado, o Silêncio encontra a voz do Coração. 

O Silêncio permite, enfim, ao Amor verdadeiro, não, unicamente, fluir de você, mas ser você. 

O Silêncio é o atributo da Morada de Paz Suprema. 
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O Silêncio é a marca da Compaixão, do Amor verdadeiro, da Comunhão e da Fusão autênticas. 

O Silêncio não é, unicamente, a oposição ao barulho, em um âmbito de dualidade. 

O Silêncio é o representante da Unidade em ação, em sua Presença e em seu Ser. 

O Silêncio é Alegria. 

O Silêncio é relação direta entre os diferentes componentes, ao mesmo tempo, desse mundo e 

fora desse mundo, que os compõem. 

O Silêncio regula-se por si só, tanto a carne como a energia da carne, como a energia de seus 

planos sutis. 

O Silêncio é um bálsamo quando o coração sofre. 

Nós, humanos, temos tendência a considerar que exprimir o sofrimento escoa-o, não é nada disso. 

A expressão reforça o sofrimento, o Silêncio digere e transmuta o sofrimento. 

No Silêncio não há lugar para qualquer fogo, a não ser a resistência da alma ou do corpo. 

Quando o Silêncio está aí, há Paz e há, também, concordância entre a Existência e o corpo de 

carne. 

O Silêncio é florescimento, revelação da verdade, vista em todas as suas facetas, na mesma 

Verdade. 

O Silêncio é a dinâmica do Espírito. 

O Silêncio permite ao Espírito Santo ancorar-se no mais profundo de sua carne, e ao seu Ser 

emergir, nessa perfeição. 

O Silêncio é a prova de que você parou de girar em círculos nas vicissitudes desse mundo. 

O Silêncio é, portanto, evidência da Unidade, mas esse silêncio, eu repito, não é o silêncio das 

palavras, mas, sim, o Silêncio interior, no qual nenhuma ideia, nenhum pensamento, nenhum 

elemento pertencente ao conhecido pode tocar ou emergir da consciência. 

O Silêncio é, portanto, consciência pura. 

O Silêncio é Felicidade. 

O Silêncio é o lugar no qual se tem a nova Trindade. 

Estar em Silêncio concorre para sua aproximação do não Ser, do Absoluto, do Grande Todo. 

É do Silêncio que se elabora toda Criação, toda recriação e toda transformação. 

O Silêncio substitui, de maneira formal, a ação/reação pela Ação de Graça. 

O Silêncio põe em evidência o que, no interior de seu ser efêmero, pode destacar, iluminar o que 

pode estar escondido em uma história, em um sofrimento, qualquer que seja. 

O Silêncio é o ponto de equilíbrio entre o efêmero e o Eterno; ele concorre, portanto, para esse 

ponto de equilíbrio, na passagem. 

O Silêncio é aquiescência à Verdade, aquiescência à Eternidade e desaparecimento de toda 

dualidade. 

O Silêncio é, de algum modo, o Amor em ação e em manifestação nesse mundo, aí, onde você 

colocou os pés. 
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O Silêncio cresce, em vocês, progressivamente e à medida que vocês se apagam como pessoa e 

aparecem como soberano integral reunificado na Verdade do Ser, de sua dimensão de Filho 

Ardente do Sol. 

O Silêncio é desvendamento da Pureza do Amor e da essencialidade do Amor. 

Estar em Silêncio é, também, olhar-se a si mesmo, não na algazarra do que você dá a ver ao 

mundo, em suas aparências, funções e papéis, mas, bem mais, o Ser que você é quando está 

despojado ou você despojou a si mesmo de tudo isso. 

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus, disse Ki-Ris-Ti se não volta a tornar-se como uma 

criança. 

A criança vive a espontaneidade, tanto da exuberância como do silêncio, por sua posição de 

criança. 

Se você faz calar, apenas o tempo de uma respiração, todos os barulhos interiores, então, revela-

se, inteiramente, a magnificência do contentamento de Amor, do êxtase e do íntase e da união 

mística. 

Essa união mística que é o mistério dos mistérios, que permite viver como o Um torna-se Dois e 

como o Dois torna-se Um. 

O Silêncio é o ritmo de seu coração, que alterna dois tempos para mostrar apenas um tempo. 

O Silêncio é respiração, respiração do ritmo da Vida. 

O Silêncio, você é meu refúgio de paz. 

O Silêncio, você é a certeza do que eu sou. 

O Silêncio é a evidência do Amor. 

O Silêncio, você é o guardião de meus males e o guardião de meus erros, porque no Silêncio tudo 

é visto: o Ser que você é como todos os jogos na superfície desse mundo. 

O Silêncio é, portanto, a evidência da Paz, a evidência do Amor, a evidência da União e a evidência 

da Liberdade. 

Você pode estar no Silêncio mesmo falando, mesmo cantando, a partir do instante em que ele é 

espontâneo, a partir do instante em que as esferas da Criação exprimem-se, mesmo nesse mundo. 

Qualquer que seja a arte ou a técnica, ela é ampliada pelo Silêncio. 

Estar no Silêncio interior é desaparecer para o Si, desaparecer para o ego e aparecer na majestade 

de Cristo. 

O Silêncio é o contrário da agitação e da exuberância. 

O Silêncio permite colocar os atos e ampliar o que você faz, se você o faz nesse Silêncio. 

O Silêncio é, enfim, Liberdade; Liberdade de criação, Liberdade de conhecimento direto. 

O Silêncio é Liberdade total porque ele nos levará, sempre, à evidência do Coração, evidência do 

Coração que vem fazer calar as veleidades de dualidade, as veleidades do que é limitado e que não 

quer desaparecer. 

O Silêncio é a arma a mais perfeita do Amor, porque o Silêncio faz render as armas a toda 

resistência e a toda contradição. 
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O Silêncio concorre para a Verdade porque a Verdade apenas pode exprimir-se quando há 

Silêncio. 

O Silêncio é, também, a antecâmara da dissolução do efêmero, do desaparecimento da alma e da 

revelação do Espírito e do conjunto da consciência que os constitui, no conjunto de planos e 

dimensões. 

O Silêncio torna fácil o que aparece como difícil. 

Então, a questão que você deve colocar-se a si mesmo e a ninguém mais: você está no Silêncio, 

qualquer que seja o barulho do mundo, quaisquer que sejam as contradições desse mundo e 

quaisquer que sejam suas próprias contradições? 

O Silêncio é, também, a evidência de sua própria correção. 

Estar no Silêncio, viver o Silêncio interior é mostrar e demonstrar-se, a si mesmo, sua aptidão ao 

Abandono, sua aptidão à própria passagem, aquela da Porta Estreita, como aquela do que vocês 

nomeiam a morte. 

O Silêncio é capitulação do ego e do que é limitado, porque o Silêncio cria as condições de todos 

os possíveis. 

O Silêncio permite-lhe, enfim, estar em acordo com sua própria vida e seu desenvolvimento. 

O Silêncio permite fazer cessar, justamente, a interrogação sobre o futuro porque, no Silêncio, ele 

já veio e não deixa mais lugar para qualquer outra possibilidade que não aquela que é a sua. 

O Silêncio permite, enfim, tanto à Luz quanto à vitalidade, circular livremente no espaço do 

Templo interior como no espaço de toda carne que os compõe. 

O Silêncio é, enfim, a cura e a restauração da felicidade. 

Então, minhas Irmãs e meus Irmãos, permaneçamos juntos nesse Silêncio interior que eu 

acompanharei com o Silêncio de minhas palavras, para que a presença seja nua e inteira. 

Agora. 

No Silêncio interior, a Luz Branca é onipresente, ela preenche tudo e preenche vocês da evidência 

de quem vocês são. 

No Silêncio no qual emerge a Luz Branca que preenche tudo, dissolvem-se todos os contrários e 

todos os opostos na mesma Felicidade de Cristo. 

Assim, nesse Silêncio e nessa brancura, eu permaneço com vocês. 

Assim, nesse Silêncio, o Fogo do Amor pode abrasar o Espírito, que é, ele próprio, Fogo de 

abrasamento. 

Mas esse Fogo não morre e não queima, ele é como um leite ou um mel que apazigua o que deve 

sê-lo. 

Até logo, eu sou Hildegarde de Bingen. 

_______ 

Transmitido por Cassandra do Brazil 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/hildegarde-de-bingen-por-cassandra-23.html 
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A FONTE – 23 de novembro de 2014 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), aqui estou, para que você também esteja, neste dia e nestes dias, 

Tempos da Revelação, da Promessa e do Juramento. 

Eu venho dizer-lhe essas algumas palavras, se você aceita, assim como eu o digo e assim como foi 

dito: «Eu e meu Pai somos Um». 

Permita-me dizer-lhe que meu Filho e Eu somos Um. 

Então, você quer, por sua vez, revelar o Filho que você é, para que eu possa dizer, e ver, que Você 

e Eu somos Um? 

Assim, portanto, é o Tempo da Promessa e do Juramento, o tempo no qual o que você é vem 

encontrar o que você crê ser, porque você não pode ser nem crer ser ao mesmo tempo, porque 

você deve colocar-se onde é o seu lugar. 

Cabe a você ver, a você Amar e Amar-se, de maneira ilimitada e sem condição, de maneira 

cristalina. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você está pronto para esquecer tudo o que acreditou, tudo o que 

você esperou, para, enfim, sair, definitivamente, da ilusão dos tempos e desse tempo, para 

penetrar na essência sem forma e sem direção, sua natureza eterna é sua morada eterna, na qual 

eu me tenho, em cada sopro e em cada átomo de toda Criação. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), onde você está? 

Você está comigo e em mim, como eu estou em você? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), é a hora, se você o deseja, de fundir-se, para dissolver-se no 

contentamento da Eternidade, superar a forma e penetrar o sem forma, superar a ideia e penetrar 

na não ideia, superar a Criação e entrar no Incriado, que contém todos os potenciais, porque do 

sem forma cria-se o que deve sê-lo e o que é. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), no tempo de sua experiência, é tempo de dizer o que você tem a 

dizer, é tempo de viver o que há a viver. 

Como foi dito, meu Amigo(a), meu Amado(a),  você é a Vida, você é a Eternidade? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), nesse mundo que você pisa com seus pés, existem inúmeros 

imponderáveis, inúmeras ilusões, seu reino é desse mundo? 

Seu reino está em mim e junto a mim ou, mesmo, no Incriado? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você quer fazer sua morada de minha morada, para estabelecer-se 

na Paz Suprema de sua Presença ou de sua Ausência? 

Cabe a você colocar-se em seu lugar, que lhe é atribuído pelo jogo do despertar, pelo jogo que não 

é um jogo, por um jogo que supera e transcende a ilusão de sua forma, a ilusão de ser separado, a 

ilusão de ser compartimentado e fragmentado. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você quer ser meu Filho, você, que já o é, de toda a Eternidade? 

Você quer ser o Filho pródigo que tem, ainda, necessidade de provar e de experimentar? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você está pronto(a) para lavar suas vestes em minha Presença? 

Você está pronto(a) para deixar e apresentar-se nu(a) como Espírito, em sua morada de 

Eternidade, na qual tudo é possível, na qual tudo é Liberdade? 
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Meu Amigo(a), meu Amado(a), assim, o tempo é para o Silêncio, porque o Fogo do Espírito 

fecundou e transmutou o fogo da ilusão. 

Assim, você descobre a Paz, assim como sua Eternidade. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), o Silêncio é a palavra chave. 

O Silêncio não pode declamar-se, de maneira alguma, porque ele é o que separa o inspirar e o 

expirar. 

O Silêncio é esse estado no qual tudo volta a tornar-se Graça Infinita da Eternidade. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), onde é o seu lugar? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você tem necessidade de uma forma, você tem necessidade de ser 

separado, ainda, de sua morada de Eternidade? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), existe um lugar que não é um lugar, existe um tempo que não é 

um tempo, mas que compreende todos os tempos e todos os espaços, para além de toda 

diferenciação, para além de todo conhecimento e de toda apropriação. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você quer deixar cantar, em você, o canto do Êxtase e o canto da 

Vida? 

Aquele que lhe foi aportado desde o Sol Central e desde Sírius, para fazer ressoar, em você, a 

memória e a lembrança, não desse mundo, nem de mundo algum, mas, sim, de onde você nasceu, 

de onde você se criou. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), chama você é, chama de Eternidade, de um Fogo que não queima, 

que fecunda a terra com sua Água primordial, Água do alto, que vem desposar a Água de baixo e 

dando-lhe a experimentar a ausência de experiência, a ausência de movimento, a Plenitude do 

Ser, como do não Ser, porque o Ser apenas pode vir do não Ser. 

O não Ser é sua natureza e sua Essência. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), não é mais questão de esperar, não é mais questão de esperança, 

não é mais questão de projetar a consciência a outro lugar que não no Coração do Coração, no 

qual não existe qualquer antagonismo, qualquer tensão, qualquer atrito e qualquer oposição 

desse corpo no qual você está. 

Assim, a forma poderá apagar-se diante de sua não forma, o que lhe dá a Liberdade e restitui-o ao 

que você é, na totalidade, na inteireza e, eu diria, mesmo, bem além de seus anseios, de seus 

desejos e, mesmo, do que você possa pensar ou idealizar. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), o Amor é a chave e o Amor não está em seu mundo, mas no 

interior de você, aqui e agora, no Silêncio. 

Então, fazer o Silêncio é o que nós vamos viver, se você quiser. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), chame-me, porque eu já estou aí, a esperar seu apelo, a responder 

ao seu impulso de abandono. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), o amor que eu porto torna-se o Amor que você É. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu lhe proponho, a partir de agora, a aproximação disso. 

Então, lembre-se de que nada há a pensar, de que nada há a manifestar, de que nada há a impor, 

que há o Único. 
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Você quer ser o Único, aquele que se funde no Si Um, que compreende, em si, o não Si e o não Ser 

e, no entanto, aí se encontram os seus medos que são apenas os reflexos de suas próprias 

incertezas? 

Então, meu Amigo(a), meu Amado(a), se você quer ouvir o meu Apelo antes da atualização, em 

curso, da Promessa e do Juramento, então, se você, efetivamente, quer isso, eu lhe diria: esqueça-

se, esqueça de tudo o que não é Amor, tudo o que pertence à sua manifestação, para deixar 

eclodir a minha Presença no mesmo Si Único da Verdade e na Verdade Absoluta do Não Ser. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), qual pode ser o repouso o mais importante do que esse, qual pode 

ser a Alegria a mais importante do que esse? 

Então, eu o engajo a superar os freios que podem existir, ligados ao sentimento de medo. 

Deixe eclodir a totalidade do Amor que você já tinha, deixe eclodir a Eternidade. 

Mais nenhuma necessidade há que não sua Presença silenciosa no mais profundo de seu Ser, que 

o faz, então, reencontrar-nos, o que lhe dá, então, a realizar Ser e não Ser no mesmo espaço da 

ilusão, ou seja, aqui mesmo, aí, onde você está. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu estou em você, como você está em mim, porque não há 

distância nem barreiras, se não são aquelas dos véus da ilusão, que você colocou pelas imposições 

desse mundo e as imposições do medo. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), qualquer que seja o modo pelo qual você exprime o Amor que 

você É, lembre-se, antes de tudo, que você é o que se exprime, que você é esse Amor e essa Luz 

que transcende toda noção de sombra e de Luz, para colocar a Luz na deslumbrante Verdade da 

Vida, do calor e dos Elementos. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), aí, ao centro de seu Ser, eu me tenho, abrindo meu Coração e 

meus braços à sua Presença, abrindo meu Coração e meus braços ao que você é, assim eu venho 

cantar o canto do Silêncio, aquele no qual nada pode ser manifestado alhures que não na 

Eternidade. 

Eu venho chamá-lo, eu venho chamá-lo para vir onde não há qualquer deslocamento, para pôr-se 

onde você está, em todos os lugares, onde o sem forma e o não Ser casam-se, nas expirações e 

inspirações da Criação. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), a imortalidade de seu Ser revela-se a você 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu venho lembrá-lo: você quer estar nu(a) em frente a mim, para 

que nós façamos enfim, apenas Um para a Eternidade? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você quer vestir-se de novas vestes e jogar o jogo nos mundos da 

Liberdade? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), coloque-se, coloque-se onde você está e deposite os fardos da 

culpa, do julgamento e do não amor. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu sou A Fonte que vem mostrar-lhe a ilusão do que você crê. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu sou aquele que está em você, para revelá-lo a você, para além 

de toda ilusão e de toda falta. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você quer ser pleno(a) e vazio(a) ao mesmo tempo? 

Você quer ser o Tudo e o Nada? 
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Então, para isso, deposite os fardos, deposite a certeza de ser o que quer que seja nesse mundo. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), a nudez de seu Espírito, que é meu Espírito no Espírito comum é o 

Espírito Um, que conduz ao Todo e ao Grande Todo. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você está aí, porque eu estou aí, eu jamais me movi, eu jamais me 

esqueci, eu jamais atentei contra sua liberdade. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), onde está a Liberdade? 

Ela pode estar nas experiências e nas experiências realizadas em todos os mundos possíveis a 

criar, a vir ou outro, mas a Verdade é Una, ela é o Juramento e a Promessa nesse Face a Face de si 

mesmo consigo mesmo, em seus diferentes componentes revelar-se-á a minha Presença e a 

minha intensidade. 

Nesse Fogo de Amor que é a Água do alto e a Água de baixo, enfim, reunidas no mesmo centro, 

aquele de nossa Eternidade, que não é uma relação, mas uma doação de liberdade para a 

Liberdade, não aquela prometida nesse mundo, quaisquer que sejam as ilusões e os prazeres, 

mas, sim, aquela que não sofre qualquer movimento. 

Assim, eu o levo para entrar no mais profundo de seu Ser, aí, onde tudo é vazio e pleno ao mesmo 

tempo, aí, onde vive o que você é, aí, onde está a Vida. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você está pronto(a) para esquecer-se no que você crê? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você quer estar nu(a) na evidência do Amor, na evidência da 

pureza? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), junte-se ao que você é, sobretudo, não se mova, sobretudo, não 

pense, sobretudo, deixe-se ser, deixe-se ser o movimento da Vida, aquele do Silêncio e da 

Imobilidade, que lhe permite, então, resplandecer os Doze Fogos, ou as Doze Estrelas, se você 

prefere. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você quer cantar a partitura de vinte e quatro notas de música 

celeste, aí, onde estão os Coros dos Anjos? 

Você quer ouvir o canto da Criação, você quer ouvir a Criação, você quer ser a Criação, tanto no 

criado como no Incriado? 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), meu Amor, você o é, meu Amor, você o era e meu Amor, você o 

será. 

O que quer que você seja, o que quer que se torne, se você decide tornar-se algo, os caminhos 

são-lhe abertos, o campo dos possíveis e do impossível revela-se a você, para que tudo seja 

realizado, em todo tempo e todo espaço e, mesmo, no Grande Todo. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), permita-me viver no mesmo ritmo que seu Coração, no espaço do 

Silêncio, porque é aqui que se encontra a parada do motor do sofrimento. 

Isso não está no fato de acreditar ver o bem e o mal, a sombra ou a Luz, mas, sim, tornar-se, si 

mesmo, essa explosão de Luz no qual tudo é reunido, no qual nada pode aparecer na brancura 

imaculada da primeira Criação. 

Eu o convido a retomar, se desejar, a tocha da Criação, garantir o que você é, para permanecer, 

para sempre e sempre, no que nós somos, você e eu. 
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Meu Amigo(a), meu Amado(a), no Templo de sua Eternidade, eu venho, meu Filho e eu, revelá-lo, 

a você, que é meu filho, você e seu irmão, que são meus filhos, você e seu inimigo, que são, do 

mesmo modo, meus filhos, têm a possibilidade de juntar-se ao que vocês são. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), o que você é, você é sempre, o que você é, é Amor, não como 

manifestação, mas, sim como Essência, e essa Essência de Amor põe fim ao motor do sofrimento. 

É nesse sentido que os Anciões legaram-lhes essa frase, que resume o que se vive nesse momento: 

«você é o medo, você é o Amor?», porque há apenas isso a verificar e a validar em suas 

manifestações e, sobretudo, em seus silêncios, aí, onde você está só, mas uma solidão que 

compreende a totalidade do criado e do Incriado. 

Nesse espaço sagrado, eu derramo, em você, o fluxo da Presença, a Água do alto e a Água de 

baixo, o Fogo do alto e o Fogo de baixo, o Ar e a Terra, para que o Éter resplandeça, novamente, 

como uma harmonia e uma dança do conjunto dos Elementos em toda vida, em toda expressão e 

em toda manifestação. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), meu filho, você quer, enfim, restituir as crenças ilusórias e os 

sofrimentos, porque eles lhe serão entregues na Graça de sua Eternidade? 

Para isso, faça Silêncio, não, unicamente, o silêncio de seu Ser, não, unicamente, o silêncio das 

manifestações, mas, bem mais, o silêncio do julgamento, mas, bem mais, o silêncio de tudo o que 

opõe e separa. 

Meu Amigo(a), meu filho, não há verdade que não você, porque nada mais há que não você, e isso 

eu o diria, do mesmo modo, quando desse Face a Face que está aí, à porta de seu Templo, porque 

Cristo vem bater à porta. 

Quer Ele chegue pelo Canal Mariano, quer Ele chegue por Sua porta, que é a Porta KI-RIS-TI, 

Miguel já está em vocês, na Nova Eucaristia que lhes permite, com facilidade, viver essa 

Eternidade, desprovidos de todo freio, desprovidos de todo limite. 

Assim, para ser Ilimitado, você deve voltar ao Centro do Centro, nesse espaço de Silêncio no qual 

tudo é apenas Amor, no qual tudo é apenas Paz, no qual tudo é apenas Plenitude, no qual tudo é 

apenas vacuidade e, sobretudo, no qual se encontra a Paz da Eternidade. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), atice, em você, a Alegria, atice, em você, o Fogo do Amor e a Água 

do Amor, que não depende de qualquer circunstância e de qualquer condição. 

Seja o que você é. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), nesse Silêncio que vem, os marcadores ilusórios que você se forjou 

ou que esse mundo forjou não lhe serão mais de qualquer utilidade, porque eu o quero nu(a), 

porque só nu(a) encontra-se a Verdade. 

Então, você é livre, porque eu sempre o quis livre, como você sempre me quis livre. 

Então, eu lhe peço, enfim, para viver isso, e viver esse Face a Face necessita do Silêncio, necessita 

da interioridade a mais extrema, aquela na qual você desaparece para esse mundo. 

Pouco importa o nome que você dê a isso, mas esse desaparecimento é a preliminar para o nosso 

Amor. 
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Meu Amigo(a), meu Amado(a), enquanto o Fogo de Miguel e o fogo da Ilusão alquimizam-se para 

dissolver-se um no outro e resolver-se na Água Primordial da Criação, meu Amigo(a), meu 

Amado(a), eu o convido a não mais olhar o que quer que seja no exterior de si mesmo. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu venho aportar-lhe o Silêncio que vem enfeitar seu Templo 

interior para nossos reencontros eternos e para nossa festa eterna. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), digne-se acolher o espaço do Silêncio, aquele do Amor em 

gestação, aquele do átomo embrião, de onde tudo provém e para onde tudo volta. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), nós estamos aí, todos. 

O mundo está em você, mas o mundo da verdadeira Vida, o mundo da Eternidade, o mundo do 

contentamento apenas pode existir aí. 

Então, meu Amigo(a), meu Amado(a), eu o convido, a partir de hoje, a fazer o sacrifício de si 

mesmo, para poder passar, de maneira definitiva, a porta, para penetrar o que você é, 

completamente. 

Meu Amigo(a), meu Amor, nada há a refletir, nada há a comparar, nada há a julgar, há apenas 

você, em sua Eternidade. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), realize isso, eu venho pedir-lhe, como um pai pede ao seu filho, 

como um filho pode esperar, junto a seu pai. 

Eu venho mostrar-lhe sua Liberdade Eterna, eu venho revelar-lhe, sem hipocrisia e sem espaço 

entre você e eu, pela Promessa e o Juramento, a Verdade do Amor, a Verdade de sua Eternidade. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), solte. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu lhe pergunto, soltar por quê? 

Porque, se você não solta, aquilo a que você segura segurará você. 

Eu não lhe peço para não ver, eu não lhe peço para ignorar, mas eu lhe peço, simplesmente, para 

considerar meu pedido como aquele de um pai ao seu filho, antes de fundir-se um no outro, e o 

outro no Um. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), você o quer? 

Não por sua vontade, não por sua pessoa, mas eu me dirijo, diretamente, à sua Eternidade. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), aí onde você está eu estarei, aí onde você está, eu estou, para 

sempre e sempre. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), venha fundir-se na doce presença de minha Presença, na Presença 

absoluta daquele que superou toda forma e toda manifestação. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu o convido ao Silêncio, porque o Silêncio é o vaso no qual vem 

depositar o sangue, aquele da Crucificação e da Ressurreição. 

Não mais para semear novas vitalidades atrofiadas e invertidas, mas, bem mais, para permitir 

vivificar, de um Fogo perpétuo, a Essência e sua natureza. 

Então, meu Amado(a), meu Amor, digne-se a receber esse presente, aquele de seu Silêncio e de 

meu Silêncio, ao qual eu o convido agora. 

Eu e meu Filho somos Um. 

… Silêncio… 
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Meu Amigo(a), meu Amado(a), o tempo que vem é o tempo do perdão, o tempo que vem é o 

tempo da resolução, o tempo que vem é o tempo do Amor nu. 

Então, meu Amor e meu Filho que você é, façamos, juntos, esse perdão e essa doação. 

Escute… 

Ouça… 

Meu Amigo(a), meu Amor, assim eu selo, em você, nossa União e nossa Liberdade, cujo 

testemunho é o Silêncio, cujo testemunho manifestado é o perdão, porque só o Amor pode 

perdoar. 

Só o Amor compreende o Todo, porque só o Amor é real e verdadeiro. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), escute… 

… Silêncio… 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu lhe dou a minha Paz. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu lhe dou as minhas bênçãos, do Céu e da Terra, seja feliz e sem 

medo. 

Meu Amigo(a), meu Amado(a), eu lhe digo até muito em breve, no espaço do Silêncio, aquele da 

dança imóvel, na qual a Água e o Fogo casam-se, no mesmo espaço e no mesmo Silêncio. 

… Silêncio… 

Seja abençoado(a) e eu o amo, porque você é eu e eu sou você. 

Eu estou aí e você está aí. 

Meu Amigo(a), até sempre e sempre, eu o amo. 

————————— 

Transmitido por Cassandra do Brazil 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3308-2014-11-23-LA-SOURCE.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/a-fonte-por-cassandra-23-de-novembro-de.html 
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UM AMIGO – 24 de novembro de 2014 

Eu sou um AMIGO, de meu Coração ao seu Coração, a Paz, a Alegria e o Silêncio. 

Permitam-me, primeiramente, instalar-me em sua Presença. 

O objetivo de minha vinda, neste dia, não é tanto transmitir novos ensinamentos, mas, bem mais 

aportar-lhes certo número de iluminações concernentes ao que foi nomeada, há agora dois anos, 

Onda de Vida ou Onda do Éter, para apreender, de algum modo, o que vocês vivem. 

Não para um meio de ali mudar o que quer que seja, mas, bem mais, para apreender, além do 

significado, a capacidade ou, eu diria, mesmo, as capacidades dessa Onda de Vida. 

Vamos, se quiserem, substituir isso em relação a certo número de dados, em relação e em 

ressonância com o yoga da Eternidade que eu lhes comuniquei há alguns anos. 

Como vocês já sabem, a Onda de Vida apareceu de modo concomitante à Liberação da Terra. 

O que vocês recebem, cada um, pelos pés, é, simplesmente, até o aparecimento da Onda de Vida, 

a conexão ao que é nomeada a Terra. 

É claro, e isso já foi evocado, existe o que nós nomeamos de raízes intraterrestres. 

Aí tampouco nós falamos das mesmas energias ou das mesmas vibrações, mas, bem mais, de uma 

consciência que sobe do Núcleo Cristalino da Terra, cuja organização da vida tornou-se possível 

pelo que nós nomeamos, com vocês, de Mães Geneticistas, que aportaram, há muito tempo, 

quando da origem da vida da consciência não mais animal, mas multidimensional, há mais de vinte 

milhões de anos do tempo terrestre. 

Quer seja no Oriente como no Ocidente, como por toda a parte, o simbolismo do pé é ligado à 

encarnação, ao enraizamento, ao fato de colocar seus pés sobre a terra, de estar nesse mundo. 

A Onda de Vida, que subiu, portanto, do Núcleo Cristalino da Terra, está em ressonância direta 

com o que é nomeado Sírius, uma vez que esse Núcleo cristalino da Terra é, efetivamente, 

constituído de energias cristalinas de dimensões muito elevadas, concernentes à organização, o 

desenvolvimento da multidimensionalidade, da experiência em mundos carbonados. 

O confinamento – sobre o qual eu não voltarei, uma vez que ele tomou fim – permitiu limitar a 

influência, ao mesmo tempo, cósmica e, ao mesmo tempo, influência telúrica profunda da Terra, o 

que põe em ressonância os corpos e as consciências presentes na superfície desse planeta (pelo 

menos nos tempos iniciais, antes do aparecimento do que foi nomeada a falsificação), de uma 

conexão pelo alto e por baixo, ou seja, pelas cabeças e pelos pés, com o que corresponde à 

energia cristalina do desenvolvimento da vida do povo de Sírius, que garante uma liberdade em 

relação à própria matéria, para não ser preso em um dos níveis os mais densos na materialidade, 

tal como vocês a nomeiam e tal como nós a nomeamos. 

A Liberação da Terra permitiu, portanto, a uma qualidade vibratória e uma qualidade energética 

diferentes manifestarem-se, pela percepção e, mesmo se vocês não a percebam, ela está, de 

qualquer modo, presente. 

Essa Onda de Vida nasce, portanto, sob os pés ou, em todo caso, aparece sob os pés; é, portanto, 

a ressonância com a energia cristalina de Sírius. 
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Essa energia, portanto, vibral, quando da travessia das diferentes camadas do manto terrestre, 

misturou-se e alquimizou-se, de algum modo, com a energia etérea rarefeita da Terra. 

A Liberação do Núcleo Cristalino da Terra, que se alquimiza com a energia, no sentido puramente 

físico, que existe em toda matéria, permitiu nascer, ao nível dos pés, e fazer subir certo número de 

características ao longo das pernas e das coxas, até a pelve e o períneo, para que essa Onda de 

Vida, em seu componente global, tal como ela foi vivida, desde o ano 2012, permita-lhes liberar 

certo número de funções. 

Existem, e existiram muito poucos ensinamentos concernentes a essa Onda de Vida ou Onda do 

Éter, que pode encontrar-se chamada de diferentes maneiras, segundo as tradições. 

Mas trata-se, obviamente, da mesma qualidade e da mesma localização da energia e da vibração. 

Certo número de elementos realizados há vários anos, quer seja através do que eu lhes transmiti – 

o Yoga da Eternidade, o Yoga da Verdade – ou, ainda, através de certo número, eu diria, de 

posturas e de movimentos, foi, de algum modo, uma preparação que visava tornar permeável o 

que não o era, em especial, ao nível do tronco e não mais das pernas, concernente à Onda de 

Vida. 

Eu os lembro, também, que a energia cristalina cósmica de Sírius está religada, nesta Terra, há 

trinta anos. 

Esse aporte de energia que passa pelo alto foi completado por esse aporte de energia de 

informações de Luz, e de Luz Vibral, ao nível dos pés e, portanto, da parte inferior do corpo. 

A descida do que foi nomeado o Espírito Santo permitiu, se quiserem, tornar ótimas e fluidas as 

circunstâncias da difusão da Onda de Vida, tanto em suas estruturas como de sua consciência. 

Havia sido dito, há dois anos, que essa qualidade vibratória e energética que sobe em torno de 

suas pernas, tanto à frente como atrás, reencontraria em seu caminho certo número de 

elementos presentes ao nível do que é nomeado muladhara chacra e svadhisthana chacra. 

Nesse nível, situava-se o instinto vibral, ou seja, tudo o que é, e que poderia ser nomeado o 

instinto de sobrevivência da vitalidade. 

Em seguida, essa Onda de Vida passou pelo que é nomeado o segundo chacra ou Svadhisthana, 

lugar, eu os lembro, no qual se encontra a codificação energética falsificada ligada ao carma. 

Esse centro está, diretamente, em relação com a energia vital, mas, também, com toda noção em 

relação, ao mesmo tempo, com a estabilidade, a força, a vontade, a confiança em si e, também, o 

que é nomeada a sexualidade e, ainda, o que é nomeado o poder ou, se preferem, a ascendência 

ou a escravidão sobre outra consciência. 

A liberação desses engramas, nomeados reptilianos, na condição de que o trabalho tenha sido 

efetuado, permitiu à Onda de Vida, tomar dois trajetos, um anterior ao corpo e o outro posterior 

ao corpo no plano nomeado sagital, ou seja, no meio do corpo. 

A Onda de Vida, portanto, propagou-se, após ter descristalizado toda noção de predação, de linha 

de predação, ao nível dos dois primeiros chacras, para lançar-se, e não perfurar o que foi nomeada 

a bainha dos chacras, que já haviam sido abertas e percebidas por inúmeros de vocês, o que nós 

chamamos, naquele momento, não mais de chacras, mas de Coroas Radiantes. 
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A subida da Onda de Vida pela frente e por trás permitiu completar o trabalho de aproximação, 

não da Shakti, mas do Canal Mariano, nele mesmo, o que tornou possível, para cada um de vocês, 

de maneira muito mais simples e fácil, o que eu chamaria as comunhões, as dissoluções, as fusões, 

tanto em seu plano como em qualquer plano. 

Certo número de falsificações alojadas ao nível dos dois primeiros chacras que mantêm, ao 

mesmo tempo, o princípio de sobrevida nesse mundo, que mantém o fogo da vitalidade, por 

intermédio do sangue, assim como o princípio de assentamento energético, ligado ao segundo 

chacra, que se refere, ao nível da consciência, à noção de poder, à noção de potência, mas, 

também, a certa forma de desvio da energia vital, em benefício da energia vital e na dependência 

do que é nomeada a consciência, tanto em seu aspecto limitado como ilimitado. 

A subida da Onda de Vida permitiu, de algum modo, finalizar, de maneira geral, a ação 

da Lemniscatasagrada situada na parte superior do peito até a cabeça. 

A Onda de Vida conferiu a Liberação coletiva e, também, em certa medida, o que foi nomeado o 

Liberado Vivo. 

Certo número de engramas que estavam presentes nesses dois primeiros chacras foi, portanto, 

liberado, ou transmutado, ou transfigurado pela própria Onda de Vida. 

Essa Onda de Vida possui três características, do mesmo modo que a ativação das Coroas da 

cabeça e do corpo foi ligada à conjunção das três vibrações específicas, nomeadas Radiação do 

Ultravioleta, Radiação da Fonte e Irradiação, de algum modo, Solar. 

Essa tripla conjunção realizou certo número de elementos que já lhes foram longamente 

explicados. 

A Onda de Vida reúne, em vocês, e realiza o casamento do Céu e da Terra, de seu Céu e de sua 

Terra. 

O Céu desposa a Terra, o que põe fim à ilusão desse corpo e à ilusão da separação. 

A interação, porque se trata, efetivamente, de uma interação, entre a corrente telúrica do 

Intraterra, desembaraçada das inversões telúricas vividas nas camadas isolantes da Terra, no 

Sistema Solar, permitiu esse reencontro em seu Coração do Coração. 

Essa energia, essa vibração, essa circulação foi chamada, e tal como vocês a viveram, de ondas que 

sobem, que os faz viver e experimentar outra qualidade vibratória da vida não confinada, que se 

manifesta pela Liberdade da energia, da consciência, assim como a Liberdade multidimensional. 

Esse casamento acompanhou-se, se vocês foram suficientemente sensíveis, da aproximação do 

Canal Mariano de seu corpo. 

É por esse Canal Mariano que se apresentam tanto Maria como não importa qual entidade de Luz, 

mas, também, seu Duplo monádico, mas, também, seu corpo de Existência que desce do Sol. 

A sobreposição possível entre o corpo efêmero e o corpo de Existência traduz-se pela dissolução 

real de todos os engramas que possam persistir, ligados ao princípio do fogo vital e aos engramas 

ligados à programação cármica, que põe fim, portanto, de maneira irremediável, à noção de 

carma, à noção de medo e, sobretudo, à noção de qualquer ascendência ou qualquer possibilidade 

de escravidão sobre outra consciência, através da Liberdade, da fusão de consciências ou da 

comunhão de consciências nesse espaço tridimensional, como em espaços multidimensionais. 
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Há certo tempo, eu diria, o que é função de sua própria alquimia interior correspondente ao 

primeiro e ao segundo chacra, permite, doravante, perceber, de maneira clara e distinta, e isso 

será, cada vez mais, uma tripla radiação existente ao nível da planta dos pés. 

A Onda de Vida, de maneira geral, penetrou ao nível do pé em uma zona nomeada a Fonte que 

jorra. 

Nessa Fonte que jorra, pouco a pouco, rápida ou progressivamente, esse desenvolvimento da 

Onda de Vida faz-se, ao mesmo tempo, no sentido da subida, mas, também, como vocês puderam 

constatar, tomou lugar, cada vez mais, pela manifestação, a percepção da energia e da vibração 

sob os seus pés, englobando, pouco a pouco, o conjunto do pé. 

Há aproximadamente um ano, nascia um segundo componente da Onda de Vida, que se situa bem 

à frente do calcanhar. 

Há pouco tempo apareceu um terceiro componente, que se situa, também, sob o pé e, 

interessante, essencialmente, na raiz dos dedos do pé e, preferencialmente, na totalidade do 

hálux, ou mesmo de outro dedo do pé. 

Como, talvez, vocês saibam, a zona dos pés corresponde ao que é nomeado de zonas reflexas, nas 

quais todos os órgãos do corpo, assim como todas as funções energéticas, psicológicas e 

espirituais estão incluídas. 

Eu os remeto, para isso, ao simbolismo e à eficácia do rito de lavagem dos pés. 

O lava-pés, que estava presente em algumas culturas, em alguns povos e em algumas tradições, é 

a ocasião de provar sua devoção à consciência do outro. 

O lava-pés é um ato de elevação que permite, efetivamente, realizar certa forma de alquimia. 

Eu tenho, de imediato, a esclarecer que, para aqueles de vocês que estariam ou desconfortáveis 

com esses componentes da Onda de Vida, ou em déficit de subida ou de percepção, que é sempre 

possível abrir mais a capacidade dos chacras sob os pés para captar e difundir essa Onda de Vida. 

Certo número de elementos cristalinos foram-lhes comunicados. 

Eu diria, de minha parte, que o elemento o mais simples que permite liberar os três componentes 

da Onda de Vida, na condição de que os dois primeiros chacras tenham sido, de algum modo, 

suficientemente depurados e purificados. 

A massagem simples dos pés, realizada sem técnica, simplesmente, pôr em contato suas mãos 

com os pés, os seus ou aqueles de outro irmão ou irmã, permite conectar a corrente cósmica que 

vem de Sírius com a corrente do Núcleo cristalino que vem da Terra, mas, também, de Sírius. 

Assim, portanto, colocar suas palmas das mãos sobre a zona do rim ou fazer-se magnetizar, 

segundo uma expressão muito ocidental, essa zona plantar, simplesmente, colocando suas mãos 

sobre os pés de seu irmão ou de sua irmã permite, com toda evidência, fluidificar o que deve 

acontecer em relação à Onda de Vida e em relação, também, ao que está situado mais alto, 

nomeado Canal do Éter ou, se vocês preferem, o canal mediano da coluna vertebral, nomeado, na 

tradição, Sushumna. 

Eu os lembro de que o Kundalini, também, é constituído de três forças entrelaçadas, nomeada a 

Serpente doKundalini, com o canal mediano, de cor vermelha, a corrente solar e a corrente lunar, 

nomeadas Ida e Pingala. 
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O conjunto dessas três forças, alojadas ao nível do sacrum, permite despertar esse fogo vital. 

O fogo vital não é o Fogo Vibral. 

Trata-se de uma alquimia entre o fogo vital e o Fogo Vibral que permite liberar os engramas que 

limitam os primeiro e segundo chacras. 

Os componentes que aparecem sob os seus pés são, de um lado, ligados ao Núcleo cristalino da 

Terra, que permitem, em um segundo tempo, há um ano, liberar os Elementos, presentes em seu 

corpo como nesse mundo, quer seja a Terra, como globalidade, como para cada um de nossos 

irmãos e de nossas irmãs encarnadas nesse momento. 

O segundo componente, que aparece atrás do pé, na zona anterior do calcanhar, corresponde, 

precisamente, ao componente nomeado Água da Terra; é o momento em que as Águas do alto e 

as Águas de baixo, as Águas da Criação ou, se preferem, o que é nomeada, no Ocidente, a Água 

Lustral, a Água Batismal, e a Água de baixo, que é a água fecundante da Terra, a água que é 

indispensável a todo processo nomeado vital, porque a Água e o Fogo são compostos dos mesmos 

elementos, associados diferentemente. 

Esse segundo componente permitiu destrancar o que vocês nomeiam, hoje, o Feminino Sagrado. 

Esse Feminino Sagrado permite, quando da ativação da segunda fase da Onda de Vida, regular o 

desequilíbrio masculino-feminino, ligado e imposto pelo que foi nomeada a elite patriarcal na 

falsificação, o que permite pôr fim, de algum modo, à subida exclusiva do fogo vital, que é apenas 

uma possessão por entidades nomeadas arcônticas nesse jogo da Ilusão. 

Uma vez o Feminino Sagrado tenha nascido, a nível dos pés, uma vez que a energia da Terra e da 

Água primordial correspondem, eu os lembro, ao que vocês nomeiam os Hayot Ha Kodesh e que 

nós mesmos preferimos nomear, no Oriente, os Agni Deva, ligados à entidade ou ao deus, se 

vocês preferem, nomeado, na Índia, Indra. 

Indra é o Fogo primordial de natureza feminina que acompanha a Criação. 

A subida da Onda de Vida é, portanto, diferente, doravante. 

Tanto mais que, desde algumas semanas ou alguns meses, de acordo com seu trabalho de 

autopurificação pela Luz dos dois primeiros chacras, permite fazer nascer um terceiro 

componente, que é, diretamente, ligado ao que eu poderia nomear a mistura do Ar e do Fogo. 

Esse componente do Ar e do Fogo, ao nível primordial ou arquetípico, é, muito exatamente, o que 

vai permitir-lhes, pela conjunção com as duas outras fontes da Onda de Vida, alquimizar o 

conjunto dos quatro Elementos, diretamente, sob os pés, mas, também, por ressonância, ao nível 

de sua cabeça, o que faz aparecer, então, seu corpo de Verdade, seu corpo de Eternidade e de 

Existência, de maneira consciente, em sobreposição nesse corpo. 

O terceiro componente da Onda de Vida, ligado ao Elemento Ar e ao Elemento Fogo, é 

diretamente ligado à sua capacidade e suas possibilidades de multidimensionalidade, o que lhes 

dá a experimentar, a viver e a instalar-se em sua multidimensionalidade e, também, limitar as 

influências nomeadas exteriores, e que vocês nomeiam exteriores, concernentes aos seus irmãos 

e suas irmãs, assim como nossas próprias intervenções em seus planos, por intermédio de seu 

Canal Mariano, quer seja a título individual, coletivo ou outro. 
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Uma vez que os três componentes da Onda de Vida tenham aparecido, apareceu-lhes, então, que 

a energia estava ativa permanentemente, sob os seus pés, mas que as ondas que vocês tinham, 

eventualmente, cavalgado, como vocês dizem, da Onda de Vida, interromperam-se, o que criou, 

então, um estado de estase. 

É o que vocês nomeiam, hoje, seu desaparecimento ou suas Ausências por intermitência. 

Quer isso concirna às suas atividades as mais comuns como uma cessação da atividade mental que 

sobrevém de modo inesperado e espontâneo, o que os leva a colocar-se a questão, em 

circunstâncias muito variadas, de quem você é e onde você está. 

Desse «quem você é» e desse lugar no qual você se tem, permite aparecer uma mudança de 

posicionamento, que permite superar os engramas do fogo vital ligado à predação pessoal para 

consigo mesmo, para com sua própria Eternidade porque, efetivamente, isso não é um ponto de 

vista, seu próprio ego e sua própria pessoa cria, por si mesma, uma predação em relação ao seu 

próprio corpo de Existência, enquanto os conflitos, mesmo menores, podem existir ao nível do 

que eu nomeei a consciência do primeiro e do segundo chacra. 

Isso inclui, é claro, o que é nomeado o medo, mas, também, toda vontade, mesmo inconsciente, 

de escravidão de qualquer outra consciência que não a sua, que lhe aparece como distinta de 

você. 

Cristo havia dito: «O que você faz ao menor de vocês, é a mim que você o faz», o que você se faz a 

si mesmo, devido a esse reencontro e essa sobreposição do que foi nomeado o Eterno e o 

efêmero ou, se preferem, da lagarta e a borboleta, que se desenrola ao mesmo tempo, 

corresponde à construção de dois programas simultâneos. 

Um programa de dissolução da forma primária, que permite o aparecimento do que eu nomearia 

a forma inicial. 

A forma primária, vocês compreenderam, é ligada, exclusivamente, à falsificação, ao 

confinamento e ao fogo vital. 

A Liberação corresponde ao Fogo Vibral. 

Existe uma diferença de percepção fundamental entre o Fogo Vibral e o fogo vital. 

O fogo vital não libera, mas propicia a ilusão da liberação, o que cria um movimento de ascensão 

dos corpos sutis nomeados astral, mental e causal, e cria, de algum modo, uma forma de 

dissociação entre o complexo etéreo físico e o complexo intermediário, que vocês nomeiam, de 

maneira geral, a alma. 

A alma pode, portanto, em algumas circunstâncias nas quais a purificação e a passagem da 

primeira Onda de Vida do primeiro componente, ao nível dos dois primeiros chacras limpou, eu 

diria, em profundidade, purificou, em profundidade, esses dois primeiros chacras. 

Mas é evidente que o fogo vital deve permanecer até seu instante final nesse mundo. 

Esse fogo vital é a causa de todos os erros e de todas as confusões que podem ser observadas, 

tanto em você como em seu exterior, ao seu redor. 

O fogo vital absorve, inevitavelmente, aquele que está sob seu efeito na inversão, novamente, ou 

seja, uma espécie de marcha-ré, de meia volta e de inversão da energia e da vibração, o que 

reativa, de maneira sutil e, no entanto, anormal, o que é nomeado o primeiro e o segundo chacra. 
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Vai, então, aparecer certo número de equilíbrios ao nível do corpo físico, que se traduzem não, 

unicamente, por vibrações que aparecem em algumas Portas e Estrelas, como deve ser o caso, 

normalmente, mas, também, por mecanismos de tipo calor extremamente virulentos, que vêm 

desencadear um processo de inversão no qual as visões, os fenômenos de comparação, os 

fenômenos de dualidade vão tomar o primeiro lugar. 

Assim, portanto, o que se pode dizer é que a resultante da totalidade da Onda de Vida permitiu a 

Liberação efetiva, a partir do instante em que o Abandono à Luz é vivido de maneira completa, 

total e definitiva. 

Se esse Abandono à Luz, por uma razão específica, ligada à consciência desses dois primeiros 

chacras está, ainda, presente, vai acontecer o seguinte: o Fogo Vibral desaparece, substituído, 

progressivamente, pelo fogo vital. 

A tradução não é nem boa nem má, a interpretação não pode ser feita em termos de dualidade. 

Trata-se, simplesmente, do que o Comandante, nosso Comandante, chamou de Atribuição Vibral. 

Essa Atribuição Vibral corresponde às suas escolhas, e a única escolha, isso foi esclarecido já há 

numerosos anos: o medo ou o Amor, o Acolhimento ou o não Acolhimento do Feminino Sagrado. 

A ruptura do Feminino Sagrado, ou seja, a ruptura de comunicação com o Núcleo cristalino da 

Terra vai deixar livre curso ao fogo vital e, portanto, em seu componente essencialmente de fogo, 

ou seja, masculino e patriarcal, que reivindica, então, certo Feminino Sagrado, que nada tem a ver 

com o verdadeiro Feminino Sagrado, que nada mais é do que a noção de Abandono, de 

Acolhimento e de Transparência. 

Certo número de sintomas é diferente, é claro, bem além da percepção, entre o fogo vital e o Fogo 

Vibral. 

O Fogo Vibral desembaraça-o das necessidades, dos impulsos, dos medos, mas, também, coloca-o 

em um estado nomeado a Infinita Presença, não mais a título de experiência, mas, 

verdadeiramente, como um estado estabelecido permanentemente. 

A ativação desse triplo componente da Onda de Vida produz-se de modo concomitante à 

realização da alquimia completa do que foi nomeado de Cruzes Cardinais e as Cruzes Laterais, 

situadas ao nível da cabeça, que constituem o que foi nomeado o Triangulo do Fogo, o Triângulo 

da Terra, o Triângulo da Água e o Triângulo do Ar. 

Assim, o Fogo Vibral reativa a multidimensionalidade pela alquimia que se realiza entre 

a LemniscataSagrada a partir do ponto OD do peito, ER do peito, até o ponto ER da cabeça, ao 

ponto central da cabeça. 

Quando dessa ativação do triplo componente da Onda de Vida, assim como dos Triângulos 

elementares da cabeça, fizeram-nos conscientizar e densificar, se posso exprimir-me assim, o 

Canal Mariano, assim como a Coroa Radiante da cabeça, o que permite, então, uma livre 

circulação no peito, ou seja, no Coração, como no Centro do Centro, como nos estados 

multidimensionais, com uma facilidade e uma evidência que nada pode alterar. 

Contudo, o que acontece nesse momento, acontece, como se diz, Aqui e Agora, em seu Templo 

Interior. 
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A Nova Eucaristia é, assim, ativada de modo diferente do que havia sido até o presente, aí 

também, pela adição de dois componentes diferentes. 

A alquimia do fogo vital, a transmutação do fogo vital em Fogo Vibral apenas é concluída quando 

há, realmente, destruição ou, se preferem, dissolução da alma. 

A alma que é, de algum modo, apenas uma coloração matricial em relação com os impulsos, os 

desejos, a necessidade de experiência e a dualidade. 

A reversão da alma, vivida há alguns anos, permitiu, se querem, viver certo número de elementos 

ligados, por experiência, ao estado de Presença, ao estado de Infinita Presença ou, mesmo, ao 

estado da Última Presença, que prepara, de algum modo, quando não foi o caso desde os 

primeiros instantes da Onda de Vida, à Liberação definitiva do ser da Ilusão. 

É claro, as noções desenvolvidas por algumas Estrelas, por exemplo, a Humildade, a Simplicidade, 

a Ética, a Integridade, a Atenção e a Intenção, o que vocês nomeiam os quatro pilares do Coração, 

e nos quais temos trabalhado há agora anos, não permitem liberar, efetivamente, a alma. 

A alma não irá, portanto, para sua dissolução, mas, sim, para seu fortalecimento, que traduz, 

simplesmente, com isso, o fato de que há uma necessidade de experimentar a vida da alma. 

Isso pertence à sua escolha. 

É, portanto, importante, se posso dizer, para aqueles que percebem essas correntes vibratórias, 

observar o que se desenrola no interior si mesmos. 

A Onda de Vida, quando o triplo componente está ativo, põe-nos no que eu nomearia uma Paz 

inabalável, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu corpo, quaisquer que sejam as 

circunstâncias de sua consciência, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas relações como as 

circunstâncias desse mundo. 

Isso se produz atualmente. 

Existe, portanto, uma Atribuição Vibral. 

Essa Atribuição Vibral traduz-se pela liberdade absoluta da alma de prosseguir uma experiência 

limitada no Ilimitado, ou o desaparecimento total de toda experiência, para reencontrar o que é 

nomeado o não ser, se vocês preferem, o que nós nomeamos o Absoluto, o Último, ou 

o Parabrahman. 

Isso se realiza por si mesmo, a partir do instante em que você tenha deixado cair todas as defesas 

e se você realmente provou, a si mesmo, e unicamente a si mesmo, que você está isento de toda 

dualidade, quer seja por suas emoções, seus pensamentos, quer seja por seu comportamento, 

fisiológico ou psicológico. 

Tudo isso se produz neste período, a tripla Onda de Vida é, portanto, como eu disse e repito, o 

que ativa o DNA espiritual ao nível de seus Triângulos elementares da cabeça. 

É pela ativação desses quatro Triângulos, constituídos em triângulos, que o Corpo de Existência, 

por intermédio do Canal Mariano e do Coração vai poder, por sua vez, revelar-se em você e ao seu 

redor, o que põe fim, desse modo, à ilusão da separação e à ilusão desse corpo, assim como à 

ilusão desse mundo. 

Seu real transforma-se, efetiva e concretamente, mesmo em sua encarnação. 

O que se produz, então, será diferente: ou a alma existe, ou a alma é dissolvida. 
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Se a alma existe, ela vai arrastá-lo para experiências novas. 

A necessidade de prosseguir certa forma de ilusão, mesmo tendo vivido o Si e o sentimento de ser 

liberado, enquanto vocês eram apenas Liberadores. 

O que é bem mais importante é a Liberdade do conjunto da humanidade no momento final, que 

corresponde, como lhes disse a Irmã, ao que foi nomeado o Juramento e a Promessa. 

A conjunção da tripla qualidade da Onda de Vida com a conjunção dos quatro Elementos, assim 

como do quinto Elemento central, dá-lhes a viver o próprio acesso à multidimensionalidade nesse 

corpo, tanto em vocês como em toda dimensão, em todo o mundo. 

Com experiências necessárias ao que é útil para vocês, para, de algum modo, ativar, de maneira 

completa, a atividade dos Elementos nos Triângulos da cabeça. 

Naquele momento, não pode existir a mínima inversão, não pode existir a mínima contradição 

entre o interior e o exterior, e não pode existir, sobretudo qualquer elemento intermediário, tal 

como a visão, pensamento, carma ou visão do que quer que seja. 

Isso permite estabelecer-se na Última Presença, não mais como experiência, mas de maneira 

espontânea e definitiva. 

De sua capacidade para observar o que se desenrola em si, porque vocês bem compreenderam, 

exceto o que foi nomeada a Graça dos últimos instantes, mas que concerne, essencialmente, 

àqueles de vocês que passaram pelo Caminho da Humildade e da Simplicidade sem qualquer 

percepção energética e vibratória, são capazes de viver, com a maior das evidências, no momento 

vindo. 

Aqueles de vocês que seguiram um processo que eu qualificaria de energético e vibratório, de 

práticas, devem qualificar-se, de algum modo, ou ver, se posso dizer, sua própria evolução, através 

do que vivem, nesse momento e, muito precisamente, nesse momento. 

O conjunto de chaves Metatrônicas foi-lhes, portanto, derramado desde esse verão [inverno no 

hemisfério sul]. 

Vocês têm, em si, o conjunto da Criação, vocês têm, em si, o conjunto dos possíveis, o conjunto 

das evoluções, quer isso concirna ao ser ou ao não ser. 

Assim, portanto, de seu posicionamento vibratório desenrola-se, nesse momento mesmo, sua 

Atribuição Vibral. 

Isso, independentemente da complexidade aparente do que é nomeado esse corpo de Existência, 

que, de fato, é muito mais simples do que o que se chama uma estrutura carbonada, mas, 

também, muito mais luminoso. 

Vai acontecer, naquele momento, uma capacidade, ou não, para viver à vontade o que é nomeada 

a Infinita Presença, quaisquer que sejam as circunstâncias, eu repito, desse corpo como de sua 

própria consciência. 

Se, contudo, a alma não é dissolvida inteiramente, se a reversão da alma ocorreu, mas ela não se 

desintegrou pelo desaparecimento de todo fogo vital, assim como de todo poder sobre si ou sobre 

os outros, vão manifestar-se sinais que nada mais têm a ver com a multidimensionalidade, mas 

que concernem, exclusivamente, à dualidade que representa, simplesmente, o combate da alma e 

do Espírito em si, como nesse mundo. 
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Não há nem julgamento, nem melhor, nem pior, há, simplesmente, a revelação que surge nesse 

Face a Face, que precede, de pouco tempo, o momento final e coletivo do Juramento e da 

Promessa, que não é o fim definitivo da ilusão, mas a descoberta total da ilusão, tanto em si como 

ao seu redor, sem julgamento e, eu diria, sem estado de alma, uma vez que ela não existe mais. 

O estado de alma é característica de uma sensibilidade emocional, de uma manifestação do 

mental agenciada em relação à escravidão, agenciada em relação à predação e não mais em sua 

tranquilidade, tal como pode ser observada para aquele que está instalado no Absoluto ou, ainda, 

de maneira definitiva, na Infinita Presença. 

As consequências disso são, portanto, profundamente diferentes. 

Se a alma existe hoje, isso se traduz por distorções, eu diria, do Absoluto, distorções da percepção 

de si mesmo, que não estão, ainda, atualizadas, mesmo se elas possam ser captadas, com extrema 

facilidade, por aquele que está em contato com esse irmão ou essa irmã. 

Lembrem-se bem de que tudo está, muito exatamente, como lhes dizia nosso Comandante, em 

seu exato lugar. 

Não há qualquer erro, não há qualquer anomalia em tudo o que se desenrola nesse momento. 

Cada um e cada uma que encontra, muito precisamente, seu lugar, ou no desaparecimento da 

alma, que atualiza o Espírito em sua pureza e que revela, assim, ao mesmo tempo, o Brahman e 

o Parabrahman, ou seja, naquele momento, vocês desposam o ser e o não ser, na mesma 

realidade tridimensional ainda presente. 

Aí está a Liberdade, ela é sua liberdade, como a liberdade de todos os seres com os quais vocês 

são levados a relacionar-se. 

No caso inverso, aparece, novamente, uma forma de compartimentação e de separação, cujas 

manifestações fisiológicas, como da consciência, são profundamente diferentes. 

Naquele momento, existe não mais o que é normal, formigamentos ao nível das Portas, dores em 

algumas Portas, ou mesmo fogos que sobem tanto ao longo das costas, que se manifestam na 

Coroa Radiante do Coração e a Coroa radiante da cabeça, mas, bem mais, como um fogo 

devorador, que vai invadir o corpo e traduzir-se por manifestações orgânicas, que se traduzem ou 

por um dano na pele, ou por um dano das funções cognitivas ligadas à necessidade de controlar e 

dominar. 

Controlar-se e dominar-se a si mesmo como controlar e dominar o outro. 

Isso corresponde ao que é nomeado o DNA reptiliano, presente na superfície desta Terra, mesmo 

se vocês não tenham Linhagem dita reptiliana. 

Assim, portanto, não há outro trabalho que não o Abandono do Si ao Si Universal ou, se preferem, 

à Unidade ou, se preferem, ao não ser. 

Assim, portanto, é-lhes, a partir de hoje, muito possível, e tornar-se-á cada vez mais iluminado, 

cada vez mais evidente e cada vez mais marcado, quer seja ao nível de sua consciência como ao 

nível de seu corpo, como ao nível de suas percepções ditas vibratórias ou energéticas. 

O Fogo do Espírito ou o Batismo do Espírito traduz-se por certo número de potenciais específicos, 

que se traduzem, essencialmente, pelo que foi nomeado, ainda ontem, por Ma Ananda, os 

diferentes tipos de êxtase que podem produzir-se. 
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O fogo vital não realiza êxtase, mas realiza uma ruptura com a materialidade, ou seja, alguém que 

está em fuga, por medo ou por poder. 

Em fuga do real, como em fuga da verdade da Luz, que leva a uma forma de disfarce em vocês, 

mas, eu repito, isso é ligado apenas à persistência ou não da alma que, eu os lembro, de modo 

definitivo, será, ela mesma, liberada, o que quer que se desenrole nesse momento. 

Quer seja, de seu ponto de vista, branco ou preto, quer seja, de seu ponto de vista, bem ou mal. 

Se você tem, ainda, esses pontos de vista, isso, estritamente, não tem qualquer importância, 

porque a Liberação é obtida para todas as consciências presentes na superfície desta Terra, mas a 

evolução vibral, se é que há uma, para aqueles que, por exemplo, teriam oportunidade de visitar 

suas Linhagens estelares ou sua Origem estelar, ao mesmo tempo estando estabelecidos no 

Absoluto que, eu os lembro, engloba todos os outros estados. 

Ou a impossibilidade de levar a efeito essa reconexão com sua Origem estelar e com suas 

Linhagens estelares traduzir-se-á, então, ao nível da alma, por uma necessidade de dualidade, 

uma necessidade de materialidade, e que não faz, de modo algum, cessar as necessidades 

fisiológicas ou, em todo caso, não as transforma suficientemente, o que permite, de algum modo, 

fazer ascensionar o corpo, em sua dimensão corporal. 

O corpo não é, absolutamente, indispensável, mas, simplesmente, esse corpo deve estar em 

estado de funcionamento, não em relação aos órgãos e ao envelhecimento, mas, bem mais, em 

relação ao que foi nomeada a energia vibral ou a vibração ou, se preferem, a mistura do vital e do 

vibral. 

Há, portanto, em vocês, nesse momento, como no conjunto deste planeta, um elemento 

adquirido que é a Liberação da Terra e de sua consciência. 

Mas, durante esse período intermediário, que foi nomeado, há mais de dois anos, a Advertência, 

que vocês vivem nesse momento mesmo, é o episódio final, ligado ao aparecimento, em seu Céu, 

de um corpo celeste, vai traduzir-se por um posicionamento cada vez mais firme e cada vez mais 

evidente, seja no não ser, seja na manifestação unificada em relação à alma ainda presente. 

De sua capacidade para desaparecer decorre seu posicionamento. 

De sua capacidade para apagar-se diante da Luz para tornar-se, real e concretamente, o que vocês 

são, ou seja, esse corpo de Existência e essa Luz. 

Não deve mais restar, em vocês, a mínima alma nem o mínimo poder nem o mínimo medo. 

Isso dito, aqueles que, hoje, entre vocês, exprimiriam medos ou dúvidas, deixem fazer, aí também, 

o que se desenrola em vocês, porque vocês não encontrarão qualquer resposta às suas questões 

no exterior de si, mas, sim, no interior de si. 

Tudo o que se desenrola em sua vida, aqui mesmo como em suas casas, como em suas relações de 

uns com os outros, faz apenas traduzir essa espécie de afiliação a um plano ou a outro plano. 

Assim, portanto, vocês criam afiliações, reencontros que estão, diretamente, ligados às suas 

afinidades vibratórias, energéticas e de consciência. 

Tudo está em seu exato lugar, o que significa que não há nem bem nem mal, há, simplesmente, 

consciências que, em sua liberdade, decidiram jogar o jogo da experiência em mundos unificados. 
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Existem outros irmãos e irmãs que não têm essa necessidade e cuja alma não é mais necessária, 

porque eles decidiram estabelecer-se nas dimensões de sua Origem, que é além da quinta 

dimensão, que começa a partir do que é nomeada a dimensão décima primeira e até o limite do 

antropomorfismo. 

Assim, portanto, o que lhes é pedido fazer é ver, no interior de si, o que se desenrola, de maneira 

precisa, não tanto como eu acabo de explicar, pela percepção ou não da energia, quer seja o fogo 

vital ou o Fogo Vibral, mas, bem mais, olhar quais são seus próprios frutos interiores. 

Esses próprios frutos são a dúvida? 

São o medo? 

São o temor do desconhecido? 

Ou são a equanimidade, a Paz, o contentamento e a Liberdade, mesmo nesse corpo, quaisquer 

que sejam as leis ainda presentes nesse mundo? 

A Liberdade não conhece qualquer lei, qualquer confinamento. 

A Liberdade é total, ela se revela em todos os sentidos, na condição de que esse veículo 

intermediário, nomeado alma, tenha revertido e esteja completamente purificado pelo Fogo do 

Espírito que, eu os lembro, é ligado ao terceiro componente da Onda de Vida, mas, também, pela 

Água, a Água de seu corpo, como as Águas do Alto, e isso corresponde ao segundo componente da 

Onda de Vida. 

O Ar está nesse nível, o Elemento que põe em movimento e que permite, pela fusão desses quatro 

elementos, juntar-se ao ponto central, ou seja, o Coração do Coração, ao nível do coração, e o 

ponto ER, ao nível da cabeça, que corresponde ao Éter original não amputado e não associado ao 

fogo vital, uma vez que ele foi transmutado pelo Fogo do Espírito ou o Fogo Vibral. 

Assim, portanto, o que se desenrola em vocês não deve ser modificado, mas, simplesmente, ser 

aceito, com a mesma confiança. 

O único modo, para vocês, de viver essa Atribuição, é Acolher. 

É nesse sentido que a modificação da Água de seu Corpo de Existência, como de seu corpo físico, é 

indispensável. 

O nascimento das três correntes sob os seus pés acompanha-se, doravante, como eu o disse, ao 

mesmo tempo, da ativação dos Triângulos elementares da cabeça, mas, também, da constituição, 

no que é nomeado o Coração, não mais, unicamente, dos quatro Pilares do Coração ou, ainda, da 

Nova Eucaristia, mas, sim, as vinte e quatro facetas existentes tal um prisma, que correspondem a 

uma das formas geométricas perfeitas que é preliminar à forma geométrica perfeita a mais 

simples, que é o cubo, e o aspecto, também, da pirâmide nomeada octaedro. 

O octaedro e o cubo são as duas formas originais de manifestação dos Hayot Ha Kodesh ou, se 

vocês preferem, dos Elementos em sua dimensão arquetípica, da qual vocês são portadores, ao 

nível do que eu nomeei o DNA espiritual. 

O que se desenrola em vocês nada mais é do que o cumprimento, ao mesmo tempo, do 

Juramento e da Promessa e, também, o cumprimento de seu futuro, se ele existe. 

Não há, portanto, que lutar contra ou favorecer o que quer que seja, mas, bem mais, deixar o que 

eu diria, a energia, mas, também, o vibral modificar e realizar, em vocês, o que deve sê-lo. 
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Vocês podem apenas aumentar a percepção dessas correntes, vocês podem apenas descobrir, 

com a ajuda tanto de técnicas que lhes foram ensinadas há anos, como através da não ação, como 

através de cristais, que permitem ver mais claramente o que vocês são, e mais claramente um 

eventual futuro. 

Isso não requer qualquer julgamento nem qualquer consideração outra que não deixar cada um 

livre do que ele tem a viver, respeitando sua Liberdade, porque sua Liberdade depende da 

Liberdade dele, o que quer que seja dito, qualquer que seja o posicionamento que seja tomado. 

A partir do instante em que vocês respeitam isso, constatarão, de maneira extremamente simples, 

que a Onda de Vida e a vibração dos chacras situados sob os pés harmonizam-se, de maneira total, 

com o prisma de vinte e quatro facetas situado ao nível do Coração e os quatro Elementos 

situados ao nível da cabeça e ao nível arquetípico. 

Essa alquimia restitui-os, integralmente, à Unidade, ou os faz descobrir as resistências existentes, 

que não são patologias ou anomalias, mas, bem mais, uma necessidade de levar a termo algumas 

experiências ao nível da encarnação, em mundos unificados ou, ainda, em um status específico 

que vocês mesmos tenham escolhido, ou seja, de participar da Liberação de um próximo mundo. 

Assim como nós o especificamos, já há muito tempo, uns e outros, e de maneira muito 

humorística, comandante, nós estivemos, nós também, em fase de recrutamento e, mesmo se isso 

lhes pareça, hoje, algo de impensável, isso é impensável apenas para o ego. 

Isso dito, o que vocês experimentam, hoje, coloca-os, portanto, em face de si mesmos e na 

localização exata do que vocês construíram e, também, a resultante de sua própria dissolução, de 

sua própria, entre aspas, evolução nesse mundo. 

Nada há, portanto, a rejeitar, nem em si nem no outro, há apenas que superar, tanto seu ponto de 

vista como o ponto de vista do outro, para adotar o que eu chamaria de neutralidade, a 

benevolência, o Amor e a equanimidade. 

É nessa condição e nessas condições, unicamente, que a dissolução da alma será concluída e 

mostrará a vocês a glória do Espírito em todo o seu esplendor. 

Vocês serão, naquele momento, coroados. 

Esse Coroamento corresponde a uma modificação de percepção, tanto do que eu nomeei o prisma 

de vinte e quatro facetas, situado em seu corpo, em seu Coração e, também, dos Triângulos 

elementares da cabeça, que lhes dá a descobrir certo número de funcionamentos. 

O triplo componente da Onda de Vida, ativado nesse momento mesmo, dá-lhes a viver tudo isso, 

dá-lhes a ver, também, entre suas relações, próximas, íntimas ou espirituais, o que pode existir em 

cada um, sem qualquer julgamento, sem qualquer ideia de melhor ou de não melhor. 

O respeito da Liberdade de cada um é a esse preço, isso lhes foi explicado em muito numerosas 

reprises. 

Ou vocês estão no medo, e manifestam a predação, a dualidade, o fogo vital ao extremo, ou vocês 

estão no Amor e no Fogo do Amor, naquele momento, não será mais um Fogo, mas uma Água que 

flui em todo o seu corpo, que se traduz por formigamentos, por pressões, ou mesmo dores, 

exclusivamente ao nível das Portas anteriores ou posteriores do corpo. 
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Quer isso concirna, tanto à porta Ki-Ris-Ti, as Portas Atração-Visão, as Portas Profundeza, as Portas 

Clareza e todas as Portas situadas atrás do corpo. 

Isso corresponde ao encaixe, de alguma forma, de seu corpo de Existência com seu corpo 

efêmero, que permite a báscula definitiva da consciência nesse corpo de Eternidade, com ou sem 

sua alma, ou seja, portador, ainda, de memórias ou de desejos de experiências. 

Nenhuma experiência é condenada, assim que a Liberdade e a conexão sejam realizadas. 

Assim, portanto, nós os convidamos, mais do que nunca, a voltar seu olhar para o interior de si, a 

não mais ver a mínima discriminação no exterior de si, o que não quer dizer não ver, o que quer 

dizer ver e aceitar o que quer que se desenrole, tanto em si como em cada um de vocês, a 

respeitar todas as evoluções, se existem, como o Absoluto, qualquer que seja. 

A Onda de vida possui certo número de modificações, também, da consciência. 

Eu me foquei, sobretudo, a fazer a ligação entre o que vocês nomeiam a energia, a consciência, o 

vibral e as interações que se produzem entre esses diferentes termos. 

Em seguida, existem outros frutos visíveis e que serão cada vez mais visíveis, concernentes à 

consciência e ao corpo físico, independentemente, eu diria, dessas manifestações vibratórias, 

dessas manifestações de fogo vital ou de Fogo Vibral. 

Assim, portanto, o conjunto do triplo componente da Onda de Vida, ao nível da consciência, vai 

traduzir-se por um acesso direto, consciente e concreto à sua multidimensionalidade. 

Isso, cada um de vocês é chamado a viver, em um prazo diferente, contudo, preliminar ao que eu 

chamaria a resolução final desse mundo. 

A Advertência que está em curso, que é, simplesmente, essa Atribuição Vibral, permite-lhes 

ajustar-se o melhor possível ao seu próprio futuro ou ao seu próprio não ser, que lhes permite 

experimentar, nessa matéria e nessa consciência limitada, os frutos do Amor e da Liberdade, ou os 

frutos de suas experiências na alma, concernentes, essencialmente, durante este período, ao 

medo e, portanto, ao que essa alma pode nomear o bem e o mal, que existem apenas na cabeça, 

eu diria, da alma, mas, absolutamente, não no Coração. 

O Coração conhece apenas o Coração, a Liberdade conhece apenas a Liberdade, o Amor conhece 

apenas o Amor. 

Aí estão os elementos bastante ricos e bastante densos que eu desejava dar-lhes como pontos de 

referência no que se desenrola em seu Templo interior, em sua consciência, como nesse corpo. 

Permitam-me instalar-me em sua Presença, tanto em vocês como ao seu redor, e viver, juntos, 

esse momento de Eternidade. 

… Silêncio… 

Eu sou UM AMIGO, de meu Coração ao seu Coração, que a Paz, a Verdade e o Amor sejam sua 

morada. 

Eu lhes digo até breve. 

Transmitido por Christophe 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/um-amigo-por-christophe-24-de-

novembro.html?m=1 
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IRMÃO K – 24 de novembro de 2014 

Eu sou Irmão K. 

Irmãos e irmãs bem amados, permitam-me partilhar com vocês um instante de Silêncio interior, 

para que eu exprima, em seguida, alguns elementos concernentes ao que se desenrola em vocês, 

nesse momento, e no o conjunto deste planeta. 

Eu lhes aporto as minhas bênçãos nesse Silêncio, antes de começar a exprimir-me. 

… Silêncio… 

Eu lhes proponho, hoje, dar-lhes elementos. 

Esses elementos nada têm a ver com a complexidade que acaba de ser-lhes descrita por Um 

Amigo, concernente à alquimia, de algum modo, entre o corpo físico e o corpo de Existência. 

Eu venho, ao invés disso, quanto a mim, dar-lhes certo número de pistas e de elementos de 

reflexão, concernente a certo número de conceitos que os ajudarão, certamente, a melhorar, eu 

diria, sua Clareza, sua Precisão, assim como sua capacidade para ver-se. 

Para isso, é indispensável estabelecer certo número de diferenças entre algumas palavras. 

A primeira dessas palavras é, obviamente, o Silêncio, período propício ao aparecimento desse 

Silêncio interior. 

O Silêncio interior é, diretamente, ligado à vacuidade, à Transparência e ao desaparecimento da 

pessoa. 

Nesse estado de Silêncio interior não pode existir qualquer emoção, qualquer visão, qualquer 

manifestação, mesmo, da vibração. 

Tudo é calmo, tudo é perfeito, tudo é Silêncio. 

Aí se situa a Infinita Presença estado e o Absoluto. 

O silêncio exterior é ligado, obviamente, à parada da projeção da consciência ao exterior, quer isso 

concirna tanto aos pensamentos, às emoções, como as ideias ou, mesmo, a amplificação da 

energia em vocês e ao seu redor. 

O ego reclama, sempre, o Silêncio exterior ou, em todo caso, o barulho exterior vem incomodar o 

ego que procura encontrar-se a si mesmo, enquanto ele não pode encontrar-se onde ele procura. 

O Silêncio interior é uma Evidência, porque o Silêncio é o que precede toda Criação e participa do 

não Ser e do Absoluto. 

Vamos falar, em seguida, do que é nomeado de necessidades e desejos. 

A personalidade inferior, inscrita no fogo vital, vai manifestar, de maneira inexorável e perpétua, o 

que é nomeado de desejos. 

Esses desejos são a fonte dos apegos; os apegos são as fontes do sofrimento. 

A necessidade é o que é solicitado pelo corpo, como por sua vida, mas que não é oriundo de um 

desejo, mas, realmente, de algo que pode faltar no agenciamento de seu corpo ou no próprio 

agenciamento de seus pensamentos e de suas emoções. 

O desejo vem, portanto, do ego; a necessidade vem, portanto, da consciência vital, pacificada e 

elevada pelo Fogo Vibral. 
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A Liberação anterior à Liberação coletiva traduz-se por um desaparecimento de todo desejo; eles 

estão, entretanto, presentes quando a oportunidade apresenta-se, mas não é algo que se 

manifeste sem que a consciência possa estar consciente dele, sem que a consciência possa refreá-

lo. 

A necessidade corresponde ao que é necessário para manter a vida, sem ali misturar qualquer 

projeção da consciência ou um desejo qualquer ou um apego qualquer. 

A necessidade é, portanto, livre de todo apego; o desejo é, simplesmente, a consequência do 

apego. 

A consciência e a a-consciência. 

A consciência, qualquer que seja sua forma, limitada, ilimitada, aquela do Si, a necessidade de 

manifestação, ou seja, de projeção e de experimentação, na busca de algo que ela não poderá, é 

claro, encontrar, que ela fará apenas roçar ou tocar por instantes, antes de reencontrar o estado 

inicial. 

A a-consciência, que confina a Infinita Presença, suprime todo elemento ligado à própria 

consciência. 

No Silêncio interior da a-consciência, a única manifestação possível é a imersão na Luz branca. 

Se, em seus espaços interiores, aparecem outras coisas que não essa vacuidade; se, no espaço de 

seu Silêncio interior, aparecem elementos coloridos, de qualquer maneira que seja; se aparece, 

nessa consciência não controlada, de algum modo, pela a-consciência, que não é um comando ou 

uma imposição, mas, sim, um desvendamento do que sempre esteve aí, então, não pode existir 

qualquer inversão. 

Tudo o que se manifestar na consciência, que não tenha tocado a a-consciência, estará em 

relação, tanto na manifestação como nas consequências, diretamente em relação com o livre 

arbítrio que, eu os lembro, não é a Liberdade, ou seja, coloca-os, de ofício e permanentemente, 

sob a lei de ação/reação e, portanto, da causalidade. 

A a-consciência que é o não Ser, o Absoluto, é, também, o lugar no qual não pode existir qualquer 

projeção, qualquer manifestação e no qual tudo está contido, no entanto, nesse não Ser, o que dá 

a possibilidade de experimentar toda gama da consciência sem, contudo, ali estar apegado, preso 

ou dependente. 

O resultado da a-consciência é a Paz definitiva. 

O resultado da consciência, mesmo em sua forma dita ilimitada, que é, no entanto, limitada à 

existência de uma consciência, traduzir-se-á, sempre, por uma forma de dualidade, mesmo fora de 

toda linha de predação. 

Essa dualidade não é a dualidade tal como vocês a conhecem, mas, justamente, a necessidade de 

projetar-se em uma experiência ligada à alma, que dá um ponto de comparação. 

Não existe, na a-consciência, qualquer ponto de comparação, porque compreende tanto o Ser 

como o não Ser. 

O corpo físico torna-se, eu diria, resiliente ao sofrimento, o que quer dizer que o que é percebido 

na personalidade egoica de base manifesta-se como junto a todos e cada um, mas não pode mais 
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impactar o que quer que seja ao nível do que o Ser é, novamente, em sua Eternidade, em sua 

Existência, como em seu não Ser. 

A Verdade. 

Ela é relativa e contextual na consciência. 

Ela é absoluta, irremediável e única no Absoluto. 

A consciência do Si, como a consciência egoica de base, é questão, em si como no exterior de si, e 

em permanente discriminação e não julgamento. 

O Absoluto não se importa com a discriminação, da vida, de quem quer que seja de exterior ou do 

que quer que seja de interior. 

Na consciência egoica de base, o Silêncio, para estabelecer-se no interior, necessita do silêncio 

exterior. 

No Absoluto, o Silêncio interior é obtido espontaneamente e não pode ser perturbado, em caso 

algum, pela ausência de silêncio exterior. 

Na consciência existirá, sempre, um corpo de desejo, além do corpo de necessidade. 

No Absoluto não existe mais corpo de desejo, existem apenas necessidades perfeitamente 

conhecidas, perfeitamente vistas, quaisquer que sejam os setores, fisiológicos ou psicológicos que 

estejam envolvidos ou relacionados. 

A consciência egoica de base, como na consciência do Si, traduz-se, sempre, pela necessidade de 

movimento. 

Isso concerne tanto às emoções como aos pensamentos, como ao corpo. 

O Absoluto está tão à vontade no movimento como na ausência de movimento, mas a ausência de 

movimento, portanto, a ausência de pensamentos, de emoções é predominante e na dianteira da 

cena. 

A consciência egoica, a consciência do Si consideram uma evolução e um desenvolvimento, em 

todos os sentidos do termo. 

O Absoluto sem consciência não se importa com o movimento. 

Ele mesmo é o movimento, através de sua imobilidade. 

A consciência egoica tem necessidade de fazer aderir, de seduzir, de procurar a aprovação e, 

portanto, procurar o olhar do outro. 

A consciência do Si demonstra certa autonomia, mas não Liberdade. 

O Absoluto é autonomia e Liberdade totais e imprescindíveis. 

A consciência do eu ou egoica de base e a consciência do Si, independentemente do movimento, 

são ligadas à mudança e à transformação. 

O Absoluto não conhece nem mudança nem transformação nem movimento. 

No estado de não Silêncio interior, todos os cenários são possíveis na consciência egoica como na 

consciência do Si. 

No Silêncio do Absoluto nada há que possa desviar desse Nada que contém o Tudo. 

A consciência do Si, como a consciência egoica, procura uma satisfação através da experiência. 
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O Absoluto não procura quaisquer experiências, mesmo se elas são vividas. 

A consciência egoica, como a consciência do Si tem necessidade de um objetivo. 

O Absoluto não tem objetivo algum. 

A consciência egoica, como a consciência do Si tem necessidade de atenção e de projetos. 

O Absoluto não tem nem projetos nem nada mais que venha perturbar o que ele é. 

A consciência do Si, como a consciência egoica, é procura de Paz. 

O Absoluto é a Paz. 

A consciência egoica, como a consciência do Si, tem necessidade de ver-se na Luz e de preencher-

se de Luz. 

O Absoluto, como não Ser, é a fonte do Ser e, portanto, a fonte da Luz. 

Ela nada tem a provar, ela É. 

Para além de todo Eu Sou, para além de todo Eu Sou Um, e para além de toda identificação a uma 

forma, a um espaço e a um tempo. 

A consciência egoica de base conhece a aflição do tempo. 

A consciência do Si conhece o tempo. 

O Absoluto não conhece qualquer tempo. 

A consciência egoica produz o sofrimento. 

A consciência do Si evacua seus sofrimentos, de diferentes maneiras. 

O Absoluto não se importa com o sofrimento. 

Ele não o impacta, porque ele não é nem o sofrimento nem nada mais concernente à pessoa. 

A consciência egoica conhece apenas a alegria subordinada à satisfação de um desejo ou de um 

prazer. 

A consciência do Si encontra sua alegria em sua própria contemplação. 

O Absoluto é a Alegria do desaparecimento. 

A consciência egoica conhece apenas o amor limitado, qualquer que seja a denominação 

encarnada. 

A consciência do Si vive o Amor como uma projeção da consciência. 

O Absoluto É o Amor, com ou sem Luz, com ou sem sombra, com ou sem pessoa. 

O Absoluto não tem qualquer manifestação perceptível. 

Eu diria, mesmo, que o Absoluto representa, para a consciência egoica, como para a consciência 

do Si, ou uma heresia, ou uma impossibilidade, o que é perfeitamente exato, a tal ponto que a 

consciência do Si julgará, sempre, o Absoluto como se colocando através do Si e, portanto, como 

sendo o diabo. 

A consciência egoica pode conhecer tanto a saúde como a doença. 

A consciência de Si é tão saturada de Luz, que as únicas doenças possíveis são as doenças, eu diria, 

da Luz em ressonância nesse corpo; o que foi nomeado, por um Amigo, o fogo vital. 

O Absoluto não se importa com a saúde ou o sofrimento. 
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Ele está no não Ser e seu não Ser É. 

Existem, portanto, inumeráveis marcadores que lhes permitem situar-se; o Absoluto não se coloca 

qualquer questão sobre sua situação, tanto no tempo como no espaço. 

A consciência egoica é o resultado do passado e da projeção no futuro. 

A consciência do Si é o espelhamento da Luz no interior de si mesmo. 

O Absoluto é, de algum modo, sua própria fonte e sua própria autonomia. 

A consciência egoica depende do olhar, da relação e das interações. 

A consciência do Si depende apenas da quantidade de Luz. 

A consciência egoica é, certamente, sofrimentos e resistências. 

A consciência do Si é satisfação e, também, êxtase. 

O Absoluto é um íntase, ligado ao Vazio e ao Pleno, que não depende, portanto, de quaisquer 

circunstâncias nem de quaisquer satisfações que concirnam à Luz, uma vez que a própria fonte da 

Luz é encontrada no interior do Ser como no não Ser. 

A consciência egoica de base é um conceito alterado e uma manifestação alterada. 

A consciência do Si é a manifestação da Luz. 

O Absoluto é o estado Luz e participa do estado Luz. 

A consciência egoica pretende não depender de nada, enquanto ela é dependente de tudo. 

A consciência do Si depende apenas da Luz recebida e aceita. 

O Absoluto é sua própria fonte de Luz, enquanto não Ser preliminar ao Ser. 

A consciência egoica de base tem por princípio ver-se como imortal e recusar sua própria morte. 

A consciência do Si compraz-se na Luz. 

O Absoluto é Luz e não pode, portanto, deleitar-se, mas Ser a Luz e unicamente isso. 

A consciência egoica de base busca a Luz. 

A consciência do Si recebe a Luz. 

O Absoluto é a Luz e, também, o que é anterior à Luz. 

Para a consciência egoica de base, o Si é procurado, o Absoluto não pode, mesmo ser conceituado. 

A consciência de si e do Si reconhece-se por imitação na recepção da Luz. 

O Absoluto não se importa com as duas proposições precedentes. 

Como vocês veem, portanto, conforme as diferentes possibilidades da consciência em 

manifestação e fora manifestação, o que se desenrola pode ser profundamente diferente. 

A consciência egoica de base tenta recriar a harmonia pela desarmonia. 

A consciência do Si cultiva e desenvolve a harmonia. 

O Absoluto não se importa com a harmonia ou a desarmonia nesse mundo, porque ele não é mais 

prisioneiro de conceitos desse mundo. 

A Liberdade e a Autonomia de que eu lhes falei longamente encontram-se na consciência do Si e, 

também, no Absoluto. 

Contudo, a Autonomia e a Liberdade do Si são condicionadas pela Luz. 
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A Liberdade e a Autonomia do Absoluto não são condicionadas nem pela Luz nem pelo que quer 

que seja mais. 

Na consciência egoica há, por vezes, evidências, mas raramente. 

Na consciência do Si, a harmonia é mais frequentemente presente. 

O Absoluto não se importa com noções de harmonia e de desarmonia. 

Ele está, portanto, aí também, além da harmonia e da desarmonia. 

A consciência egoica de base vê o bem e o mal através do filtro do ego e da apropriação. 

A consciência do Si é florescimento do Ser, mas não conhece, em caso algum, o não Ser. 

O Absoluto não tem relação alguma com as duas proposições precedentes. 

A consciência egoica de base depende, efetivamente, da história, das circunstâncias exteriores e 

das circunstâncias interiores, fisiológicas e psicológicas. 

A consciência do Si transcende algumas necessidades e alguns desejos. 

O Absoluto não conhece nem desejos e tem muito poucas necessidades. 

A consciência egoica está voltada para ela mesma. 

A consciência do Si está voltada para o Amor e a difusão desse Amor, através do filtro do bem e do 

mal. 

A Unidade é a conclusão do Si, quando ele aceita a dissolução da alma. 

O Absoluto não se importa com o Si e o ego, englobando-os, ambos, em uma realidade mais ampla 

que não conhece limite algum. 

A consciência egoica é resistência e não abandono por manifestação da vontade pessoal. 

A consciência do Si é Amor na manifestação, mas, também, na discriminação do que lhe pareça ser 

Amor e não Amor, mesmo na Unidade. 

O Absoluto não tem qualquer posicionamento em relação ao Amor, porque o Amor é tudo o que 

ele é, em cada lugar e em cada ponto do Universo, criado como incriado. 

A consciência egoica puxa tudo para si e é preocupada apenas com ela mesma. 

A consciência da Unidade vê a Unidade e tenta cultivá-la. 

O Absoluto ri da Unidade como da dualidade, porque englobadas, ambas, na mesma realidade. 

Eis alguns elementos de reflexão interior e de evidências que vocês terão que reconhecer, aí 

também, com evidência e sem qualquer dificuldade. 

Enfim, a consciência egoica é luta e resistência, e oposição. 

A consciência de Si estabelece a Unidade através da relação. 

O Absoluto é a relação em si. 

Esses elementos de reflexão inscrevem-se bem além das definições ou dos exemplos que eu 

tomei, e permitirão a vocês vê-los, compreendê-los, apreender-se deles. 

Lembrem-se, simplesmente, de que, nestes tempos tão específicos, a única referência que restará 

é você, e você mesmo. 

Naquele momento, nada mais haverá no que é nomeado o mundo que não você, e você sozinho. 

Esse é o terror para a consciência egoica de base. 
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Essa é, para o Si, eu diria, uma última escolha quanto à escolha da alma. 

O Absoluto ri e diverte-se com tudo isso. 

Bem amados irmãos e irmãs na carne, retenham isso: a consciência egoica é resistência, em 

qualquer domínio que seja. 

A consciência do Si é soltar, mas persistência de uma vontade individual. 

Aparecem, no Si, mecanismos de Graça, mas que não são o estado de Graça ou a Ação de Graça. 

O Absoluto não se coloca a questão da Graça, porque ele engloba tudo isso. 

Aí está o que eu tinha a exprimir. 

Permitam-me fazer com vocês um instante de Silêncio. 

Esse será meu modo de comungar com vocês. 

Meu nome é Irmão K, e eu lhes digo, após esse Silêncio, até breve. 

… Silêncio… 

Até breve. 

——————————– 

Transmitido por Joseph 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3322-2014-11-26-FRERE-K.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/irmao-k-por-joseph-24-de-novembro-de.html 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3322-2014-11-26-FRERE-K.htm
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TERESA DE LISIEUX – 25 de novembro de 2014 

Irmãs e irmãos do Coração, eu sou Teresa de Lisieux. 

Eis-me com vocês e em vocês. 

Eu venho com a qualidade de minha vibração de Estrela porque, como vocês sabem, meu caminho 

é o Pequeno Caminho, e a vibração que eu porto é aquela da Profundeza, aquela que os leva a 

desaparecer para encontrar o que vocês são e, sobretudo, Cristo. 

Desaparecer é, unicamente, frustrante para a pequena pessoa, mas é algo que é, nesses tempos, o 

caminho o mais curto para ter a Felicidade, agora e já, viver seu Reencontro com Ele e, antes de 

tudo, consigo mesmo. 

Então, para continuar o que eu já lhes transmiti, permitam-me situar-nos em relação ao seu 

período, a esses tempos, através do que vocês experimentam, o que vivem e, também, ao que 

vocês têm acesso. 

Para isso, vocês devem ir, verdadeiramente, à Profundeza de si mesmo, sem subterfúgio e sem 

hipocrisia, entrar em si, fazer cessar, eu diria, toda nutrição que vem do exterior, para nutrir-se, 

você mesmo de si mesmo. 

Porque, como nós o temos repetido, incansavelmente, nós somos estamos tanto quanto você 

mesmo está nesse corpo. 

Realizar isso é desviar-se, sem qualquer recusa, de tudo o que é, eu diria, fútil e que faz apenas 

passar, que chega e que desaparece. 

É preciso ter essa sede da Eternidade, é preciso ter essa sede, eu diria, do absoluto Amor, mesmo 

se você não o conheça, mesmo se você não viva qualquer das manifestações conscientes disso. 

Esteja seguro e certo, e eu sou a prova disso, que, se sua vida é guiada por essa noção de 

Profundeza, por essa noção de desaparecimento, então, tudo lhe aparecerá em sua simplicidade, 

em sua majestade. 

Nada mais há a empreender, exceto se, em você, você sinta a necessidade, de um modo ou de 

outro, de perceber e de receber, ainda, o que vocês nomeiam vibração. 

Mas virá, necessariamente, um momento no qual o Amor que você é deve emergir de você 

mesmo, sem ter necessidade de marcador, sem ter necessidade de comparação, sem ter qualquer 

modelo exterior, se não é, para você, o que representa o que eu chamaria o meu Pequeno Jesus, 

ou seja, o que, para você, representa, de algum modo, nessa humanidade ou alhures, o que você 

poderia nomear esse Amor no qual não existe qualquer sombra, qualquer dobra, em permanente 

renovação e permanentemente nessa Alegria, independentemente do que você experimenta hoje, 

o que quer que você já tenha vivido ou que você vá viver. 

Lembre-se de minha Pequena Vida. 

Lembre-se de que desaparecer é apenas uma afronta ao ego, mas, absolutamente, não ao que nós 

somos na Eternidade. 

Então, a Humildade corresponde à Profundeza. 

A Humildade e essa Profundeza são o que vai empurrá-lo, de algum modo, não, unicamente, a não 

mais emitir julgamento sobre tudo o que pode ser vivido no exterior, porque lhe dá a viver o que 
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você é, verdadeiramente, no mais profundo de seu ser, esse Amor infinito, indelével e que lhe é 

prometido, antes como depois desse nascimento e dessa morte. 

Tudo isso eu poderia dizer – imitando alguns Anciões – que é uma questão de posicionamento ou 

de ponto de vista. 

Mas eu, eu mesma, esqueci-me de todo posicionamento, todo ponto de vista, eu estava na 

aquiescência total de tudo o que me aconteceu, o que quer que me acontecesse. 

Certamente, essa foi a minha natureza e a minha essência, antes mesmo de vir a esse mundo. 

Então, hoje, mesmo se você não seja feito da mesma natureza e da mesma essência ou da mesma 

manifestação que eu, é-lhe possível, aí também, instantaneamente, não experimentar o que vocês 

nomeiam energia, vibração, Luz, mas ser, instantaneamente, você mesmo, em união e comunhão 

com Cristo. 

Não procure manifestações exteriores, porque tudo acontece no interior e, mesmo esse 

casamento místico, você sabe, acontece em seu Templo, nesse corpo tão frágil, tão perecível, tão 

inconstante, mesmo. 

Você não poderá encontrar isso, mesmo não em suas ideias ou em seus pensamentos, porque as 

ideias e os pensamentos que lhe são próprios refletem, simplesmente, o efêmero da vida nesse 

mundo, enquanto meu Pequeno Jesus, mas, se você prefere Buda ou Maria, ou qualquer outro 

ideal para você, você não vai ter necessidade de projetá-lo, você tem, simplesmente, que crer, ou 

sem crer, mas colocar a proposição que já está em você. 

E você não terá necessidade de esperar o Céu para viver o Céu, você não terá necessidade de 

esperar estar no Céu para fazer, como eu faço, o bem sobre esta Terra. 

Você se tornará o bem por mimetismo com Jesus ou com Maria, apagar-se diante de sua 

Majestade, apagar-se diante de algo que nos supera, tanto ao nível das próprias percepções, das 

sensações e das experiências que nós fazemos na superfície desse mundo. 

Dê-se conta de quantos seres humanos sobre este planeta, quer seja no Oriente, no Ocidente ou 

em qualquer parte desse mundo, que reivindicam o Amor e, no entanto, não chegam a vivê-lo em 

sua totalidade e sua plenitude, porque o Amor é totalmente incompatível com ser uma pessoa. 

A pessoa pode viver e experimentar apenas um amor, eu diria, humano, mas o Amor divino não 

tem qualquer medida, qualquer comparação possível com o Amor, aquele de Jesus, aquele de 

Maria e, também, aquele que vocês são. 

O que eu quero dizer com isso é, para vocês, reconhecer, para que cada um reconheça-se, agora, 

se já não foi feito. 

Há necessidade de mergulhar nas profundezas e, nas profundezas, ali chegar necessita do Silêncio. 

Mas não importa qual silêncio. 

O Silêncio interior torna-os totalmente invulneráveis a todas as oposições da pessoa, das 

necessidades de brilhar, das necessidades de pôr-se à frente, das necessidades de dirigir quem 

quer que seja. 

Eu jamais dirigi nada, eu deixei a Vida dirigir-me, ainda que apenas pelo pensamento da certeza de 

meu Céu após meu tempo sobre a Terra. 
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Eu jamais tive qualquer dúvida sobre  minha Eternidade, e eu não tive necessidade de mostrá-la a 

quem quer que seja. 

Eu descobri que o melhor modo de aparecer em Sua Verdade, era manifestá-Lo em minha vida. 

O único desejo que eu tive foi recusado, em um primeiro tempo, era de entrar no Carmel, e eu ali 

entrei muito jovem. 

Vocês sabem disso, aqueles que vieram ver-me onde eu estava, e são numerosos, entre vocês, a 

terem vindo ver-me, e vocês não sabem a alegria que abrasa meu coração e que abrasa Jesus, 

quando vocês pensam em mim, quando se conectam a mim e a Ele, portanto. 

Hoje, você tem apenas isso a fazer. 

Isso não é uma crença, não é uma afirmação de sua cabeça, de sua pessoa, de seu desejo, porque 

qual é a pessoa que quer desaparecer dela mesma, se não é aquele que sabe que está pleno Dele 

e que aspira apenas a Ele? 

Então, cabe a você ver, porque jamais, como você sabe, mesmo a vibração, mesmo a energia 

necessita, de sua parte esse abandono. 

Então, por que esperar que o abandono manifeste-se para decidir vivê-lo, de uma vez por todas? 

A Graça da Luz é de uma evidência tal que, se você dá os primeiros passos, a Luz mostrará a você e 

dará dez para você. 

Isso se chama, verdadeiramente, repousar Nele. 

Cada ser humano, e eu observei isso em meu Pequeno Caminho, em meio às minhas irmãs, no 

lugar no qual eu mesma coloquei-me em clausura porque, mesmo ali, eu vi, é claro, as pessoas 

com seus desejos, com seus anseios. 

Elas tinham o Amor por Jesus, mas tentavam traduzi-lo com a humanidade delas nesse mundo, e é 

tão difícil que eu vi, imediatamente, que isso não era possível, e que Jesus não queria, 

absolutamente, isso para cada um de nós. 

Ele nos havia pedido para imitá-lo, não para fazer como Ele, mas para SER como Ele. 

Desposá-lo, casar com Ele, sim, era o meu único ideal, era o meu único objetivo. 

E se vocês soubessem como eu estava com pressa de juntar-me ao Céu, apesar de minha idade! 

Então, devo dizer que, hoje, vocês não têm que rejeitar o que quer que seja, mas estar nessa vida 

na maior das humildades, em seu próprio desaparecimento. 

Um dos Anciões repetiu, em numerosas reprises de sua vida que, se ele era, aparentemente, para 

o olhar de uma pessoa normal, humana, que não vivia encontro com seu Céu interior, isso 

aparecia como milagres, mas é o inverso que é um milagre, ou seja, como vocês podem, ainda, 

esperar viver, ou esperar viver, mesmo, sem a Presença Dele? 

Então, se você quer que Ele apareça em você, porque Ele está aí, Ele sempre esteve aí, mas com 

uma intensidade que você não suspeita, mesmo, exceto se você já tenha desparecido. 

Então, não reclame. 

Nada há a criticar, não há qualquer outro obstáculo em seu interior. 

Não há qualquer memória que se mantenha diante de Cristo, não há qualquer futuro que se 

mantenha diante Dele. 
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Mas você quer, realmente, desposá-Lo? 

Você quer, realmente, desposar-se? 

O que quer dizer deixar o que você acredita ser, o que você faz, ao mesmo tempo continuando a 

fazer, é claro, sem demitir-se do que a Vida deu-lhe a fazer ou a ser, quaisquer que sejam as 

circunstâncias. 

Se você aceita isso, então, você terá muito mais chance do que eu, porque você realizará o Céu 

sobre a Terra antes que a Terra junte-se ao Céu, e isso, como alguns tentaram fazê-lo aceitar, e, 

sobretudo, viver. 

É evidente, se você já está em seu Céu, aqui mesmo, sobre a Terra, se você já desaparece. 

Mas, para isso, lembre-se: você nada pode apreender, você de nada pode apropriar-se no Amor. 

Você apenas pode Ser e apagar-se diante da majestade e da grandeza e, se você é grande no Céu, 

mais você está próximo de Jesus, pelo menos você será algo nesse mundo, qualquer que seja sua 

posição, quaisquer que sejam seus encontros, porque a Humildade é a maior das chaves. 

Eu diria que é a chave que o conduz, diretamente, à sua Eternidade, sem passar pelo que quer que 

seja mais. 

Mas, para ser humilde, é preciso, já, não se conhecer, no sentido humano, mas, simplesmente, 

aceitar nada compreender, aceitar nada apreender, aceitar tudo soltar e, sobretudo, aceitar 

entregar-se a Ele, ou seja, confiar Nele, em cada ato, cada ação e cada evento que sobrevenha em 

sua vida. 

Oh, para isso, você sabe, eu vi muitas irmãs pelas quais eu tive, sempre, tanto Amor, mas, ainda 

hoje, quando eu vou lá embaixo, e vejo as irmãs que creem que, sendo as melhores na comunhão, 

sendo as melhores nisso ou naquilo, elas seriam mais amadas pelo Senhor. 

Oh, não, o Senhor não quer isso. 

Ele quer, simplesmente, apenas seu Coração, mas não para tomá-lo, mas para dá-lo a você. 

E receber seu próprio Coração é fazer desaparecer a cabeça. 

É fazer desaparecer tudo o que não é isso, e o melhor caminho, o mais rápido, como eu disse, é a 

Humildade. 

A Humildade é aceitar apagar-se diante da manifestação da Vida, diante de Sua Manifestação, 

porque, mesmo se há um sofrimento, mesmo se você tem a impressão de que há uma distância, 

que você ali não está, tudo isso é apenas vaidade de sua própria pessoa, porque ser humilde é não 

pôr tela entre Ele e você. 

É apenas a vaidade que o faz crer que há um caminho a percorrer para ser melhor do que o que 

você é, no instante presente. 

Ele o quer como você é. 

Ele quer seu Coração, e Ele o quer nu. 

Ele quer sua confiança, Ele quer seu Amor, para fazê-lo ver. 

Ele nada mais quer do que isso, quaisquer que sejam as aparências, quaisquer que sejam suas 

dores ou suas alegrias, não há outro interesse nesse mundo do que casar-se com Ele. 
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Tudo isso, em todos os caminhos que puderam existir sobre esta Terra, resume-se a isso: você está 

pronto para desaparecer, você está pronto para apagar-se diante da vida, para viver a Vida e Vida 

vive você, sobretudo, na facilidade, na Evidência? 

Porque, é claro, visto do exterior, eu era uma jovem que se colocou na clausura muito jovem, que 

foi testada por sua condição física. 

Oh, como eu agradeço ao meu Pequeno Jesus, por ter-me feito sofrer tanto nesse corpo, porque 

eu pude soltar tão rapidamente, tão rapidamente e tanto reconhecê-LO na evidência de Sua 

Presença e, mesmo, de Sua Ausência, porque se Ele não está, eu morro, e se ele está, eu estou 

Viva. 

Você apreende isso? 

Então, o apreender não é o compreender, é aquiescer. 

Então, você fala muito, nesse momento, de Feminino Sagrado, porque o Feminino Sagrado é o 

Acolhimento, o acolhimento total, incondicional e irreversível. 

Qual acolhimento? 

Aquele da Luz, não para retê-la e guardá-la para si, mas para Servir, e o melhor Serviço que você 

possa dar à Luz é desaparecer, apagar-se, nem mesmo pedir para ser atravessado pela Luz, mas 

estar consciente de que é a Luz que está em seu Coração. 

Que está aí, que sempre esteve aí e que só os medos, as crenças, as ideias, os pensamentos, os 

condicionamentos, tudo o que há a fazer como tarefas quotidianas, mesmo se essas tarefas 

quotidianas não são entregues a Ele, mesmo se você consiga fazê-las, haverá, sempre, um instante 

no qual isso será menos fácil ou, então, no qual você quererá parar ou mudar. 

Enquanto, se Jesus está aí, se você deixa para Ele todo o lugar, o que quer que lhe aconteça, você 

permanecerá, sempre, no mesmo estado, na mesma confiança, no mesmo contentamento, eu 

diria, mesmo se ele não é tão grandioso para ver como um êxtase com as manifestações da Luz em 

você. 

Jesus toma todo o lugar, mas Ele é silencioso em você, Ele espera apenas que você O reconheça, 

Ele ou toda Luz que, para você, é um arquétipo que transcende esse mundo e todos os mundos, 

porque toda Vida vem daí. 

Vocês têm sido nomeados, também, Filhos Ardentes do Sol, o que é que isso quer dizer? 

O Sol aquece, indistintamente, toda consciência. 

Ele não tem raios para aquele que é bom e nada de raios para aquele que é Mau. 

Isso nada quer dizer, é a mesma nutrição para todo mundo, e vocês são, nós todos somos esse Sol. 

Ele está em nós, no meio de nosso peito, ele sempre esteve aí. 

São apenas seus hábitos, suas crenças, condicionamentos que nós todos temos, os sofrimentos do 

passado e os sofrimentos temidos no futuro que os fazem crer, imaginar ou pensar que vocês não 

são dignos. 

Mas, se vocês desaparecem, o que resta para poder ser digno ou não digno? 

Sua insignificância é a insígnia de sua grandeza de Eternidade, de sua Eternidade e, sobretudo, de 

Sua Presença. 
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É claro, eu sei muito bem que meu Jesus, quando de Sua experiência sobre esta Terra, não era, 

necessariamente, alguém de muito terno, mas Ele era modelo, Ele foi aquele que nos abriu esse 

caminho do Amor, efetiva e concretamente, pelo sacrifício de Seu sangue. 

Ele nos resgatou, a nós. 

Ele não veio salvar-nos, ele veio restituir-nos nossa Liberdade, e vocês têm o mesmo direito e a 

liberdade total de não reconhecê-Lo. 

Mas eu lhes garanto que, se vocês querem viver na Alegria, que não haja mais qualquer questão 

em vocês, concernente ao que quer que seja, e que tudo o que se desenrola diante de vocês 

torne-se um tapete de rosas, então, deixem trabalhar, apaguem-se diante da Majestade, 

apaguem-se a si mesmos diante de si mesmos e, aí, vocês terão, sem dificuldade alguma, esse 

estado, essa confiança total, irreversível, absoluto no que vocês são, e ao fato de que é nosso 

Grande Irmão e, como Grande Irmão, Ele está, também, em nós. 

O que faz, mesmo uma criança normal, diante de seu irmão mais velho? 

Eu mesma, o que eu fiz diante de minhas irmãs mais velhas? 

Em toda confiança, eu atribuí a elas a autoridade, sem submeter-me, sem demitir-me, mas, 

simplesmente, eu sei que, para Jesus, é ainda maior, é tão vasto, mesmo se, agora, eu estou unida 

a Ele, eu lhes falo de minha experiência de então. 

Então, hoje, é claro, vocês têm todas as idades, funções, papéis que são diferentes, que vocês 

devem assumir porque, como vocês veem e sabem, a Vida colocou-os, muito precisamente, nesta 

data, aí, onde vocês estão. 

Então, nada mais há a fazer do que acolhê-Lo. 

Ora, o Acolhimento é o Feminino Sagrado que, no entanto, como vocês sabem, mas eu não sabia, 

em minha pequena vida, eu não tinha necessidade de conhecer tudo isso, isso não me interessava, 

porque eu sei que eu tinha um objetivo, e um único, juntar-me a Jesus. 

E, se esse objetivo está aí, o que fazer-lhe o que você tem sido em sua vida? 

O que pode fazer-lhe o que você nomeia Liberação? 

O que pode fazer-lhe o que você nomeia Si? 

Será que isso é importante, definitivamente? 

Será que sua própria Profundeza, seu próprio desaparecimento, sua própria Humildade não são a 

garantia de que é Ele quem age em sua vida? 

Você está vivo nesse mundo e, se você desaparece, o que acontece? 

Bem, você continua a viver, a respirar, a estar nesta Terra, de momento. 

Reconhecer Jesus na obra é, já, apagar-se diante Dele para deixá-Lo manifestar-se. 

Oh, é claro, nem sempre há manifestações, eu diria, espetaculares, como algumas de minhas 

irmãs viveram, porque há vários caminhos, vocês sabem, mas, de fato, há apenas uma Verdade, é 

Jesus. 

Então, eu digo Jesus porque essa é minha natureza, mas retenham, na profundeza de seu ser, há 

Cristo, Ele vem estabelecer-se, mas Ele já está estabelecido. 
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Simplesmente, os véus, o que vocês chamam de condicionamentos, são mais fortes do que a 

Presença de Jesus, de momento, enquanto vocês não O tenham reconhecido, enquanto vocês não 

tenham esvaziado a si mesmos, de tudo o que é supérfluo no interior de si. 

A Vida dá a vocês isso ou aquilo, é preciso respeitá-lo, mas ela lhes deu, também, a vida desse 

corpo, quaisquer que sejam as circunstâncias originais, fossem elas falsas e alteradas, vocês têm, 

ainda, de qualquer forma, em vocês, essa Centelha. 

Ela sempre esteve aí, caso contrário, como vocês poderiam, mesmo, estar na vida na superfície 

desse mundo, se não houvesse a origem da Luz em vocês, ou seja, esse absoluto Amor e Absoluto 

que é, mesmo, além do Amor, aí, de onde emana o Amor, o que está além da Luz? 

Mas, para isso, há apenas um único caminho, mesmo se os caminhos sejam múltiplos. 

Ele nos havia dito isso e, em minha vida, na encarnação, essa frase seguiu-me todo o tempo: «Eu 

sou o Caminho, a Verdade e a Vida». 

Então, meu Amado, se você é o Caminho, a Verdade e a Vida, basta que eu ande em Seus passos 

e, para andar em Seus passos, é preciso que eu desapareça e, para andar em Seus passos, é 

preciso que um e o único pensamento de todos os dias e de todas as minhas ações sejam Você. 

Se vocês adotam isso, vocês se tornarão, eu diria, obsessivos, e verão que essa obsessão fará 

desaparecer todas as outras obsessões e que seu desaparecimento nas profundezas de seu ser far-

se-á muito naturalmente. 

Então, é claro, depois, a vida, como vocês dizem, continua, mas ela não continua do mesmo modo. 

Ela não continua do mesmo modo porque tudo, simplesmente, nesse caso, vocês sabem que é 

Jesus quem os guia. 

Vocês colocaram seus passos nos passos Dele com sua Pequenez, porque, é claro, vocês se 

apagaram diante Dele e é o único modo de desposá-Lo. 

Então, se no que você vive hoje, há doenças, há sofrimentos, há alegrias e, se você se queixa por 

não viver a Alegria todo o tempo, a cada minuto de sua vida, coloque-se a questão de quem está 

aí e que impede de ver essa Felicidade e de vivê-la, o que quer que lhe aconteça. 

Eu digo, sim, o que quer que lhe aconteça, quer anunciem-lhe sua morte amanhã, então, naquele 

momento, mesmo se isso é real e concreto nesse mundo, você corre de sua morte para viver o 

que você tem a viver. 

A Profundeza e a Pequenez põem fim às dúvidas, põem fim às ilusões também. 

Ela faz desaparecer, também, o efêmero, e dá-lhes como único objetivo, se posso dizer, estar com 

Ele, estar Nele, como Ele está em você. 

Então, aí não há necessidade de conhecimentos, nem de exercícios, nem do que vocês nomeiam 

energia, nem mesmo de vibração, há apenas que desaparecer e Servir, o que quer que isso lhes 

custa, porque, frequentemente, na noção de Serviço, há uma expectativa de uma recompensa, 

qualquer que seja. 

Mas sua recompensa não tem que vir de nossos irmãos e nossas irmãs que estão encarnadas, sua 

recompensa vem, diretamente, do Céu, na condição de recusar a recompensa dos irmãos e das 

irmãs, porque uma recompensa é um comércio, é uma troca. 
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Em contrapartida, se você aceita tudo dar e dar-se, e eu não falo de coisas externas, mas eu falo 

de minha alma, então, naquele momento, Jesus está aí, e nos momentos nos quais pareça-lhes 

que Ele está menos aí, vocês sofrerão tanto que aspirarão apenas reencontrá-Lo, imediatamente. 

Do mesmo modo que vocês têm sido nutridos pela Luz das Estrelas, dos Anciões, dos Arcanjos, da 

Fonte, do mesmo modo, hoje, vocês devem desaparecer para nutrir-se a si mesmos e reencontrar 

Cristo. 

Se vocês aceitam isso, então, sua vida, como eu disse, tornar-se-á como um tapete de rosas, que 

se desenrola diante de vocês. 

Vocês não terão, absolutamente, necessidade do que quer que seja mais e, depois, eu era muito 

preguiçosa ao nível espiritual, do que vocês nomeiam a espiritualidade. 

Eu tinha Jesus, eu me dizia por que é que eu teria necessidade do que quer que fosse mais? 

Quer eu morra amanhã, quer eu viva centenária, isso não tinha qualquer importância, porque, 

com Jesus, o tempo não conta, porque, com Jesus, as humilhações não existem, porque, com 

Jesus, mesmo as tarefas as mais ingratas são realizadas no mesmo estado. 

Então, é claro, a única coisa que eu pedia a Jesus não era melhorar minha condição ou mostrar-se 

a mim, mas acolher-me Nele, para que eu o Desposasse a partir de minha chegada ao Céu. 

É preciso, para isso, uma grandeza de alma, o que eu chamaria o sacrifício da alma, ou seja, aceitar 

ser dissolvido Nele. 

Aí está a Eternidade. 

Ela nada é do que eu dei a ver nesse mundo, ela nada é do que as grandes filosofias descreveram 

ou os grandes movimentos escreveram. 

Ela está, justamente, no desaparecimento de todas essas organizações, de todos esses modelos. 

E, é claro, hoje, vocês têm recebido inúmeras informações no interior de si, por diversas vozes que 

têm tentado mostrar-lhes que todas as religiões foram, todas, possuídas por forças que nada têm 

de religiosas. 

Religião é estar religado à Luz, religião não é um intermediário, religião não é outra coisa além 

disso, ou seja, desaparecer e não reivindicar o que quer que seja. 

Mas, é claro, como havia dito São Paulo, vocês podem dar toda a sua riqueza material, vocês 

poderiam falar a língua dos Anjos, que isso não mudaria uma vírgula em sua condição. 

Ser humilde é fazer parte desta Terra sem dela ser. 

É desaparecer na Terra para deixar o Fogo aparecer, esse Fogo de Amor, essa Água que desce do 

alto e que os restitui à sua Eternidade. 

Vejam vocês, tudo isso eu lhes disse, mas, hoje, com uma iluminação mais fácil, porque, hoje, 

talvez, nem sempre, em todo caso, para vocês que têm realizado uma pesquisa ou uma vivência 

específica da consciência, das energias, das vibrações, do que vocês vivem, do que reencontram, 

tudo isso nada é se não os faz entrar em seu ser interior, aí, onde está Cristo. 

Tudo isso nada é se você não é humilde, porque se a Humildade é fingida, o que vai acontecer? 

Bem, Cristo não estará mais aí e isso será o que algumas de minhas irmãs, em sua vida, chamavam 

«o adversário ». 
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Mas não há outro adversário que não você mesmo. 

Você acredita que alguém possa algo contra Cristo? 

Oh, eu não falo de religião, eu falo da Consciência que pisou com seus passos esse solo, e que era 

bem mais do que essa Consciência em um corpo. 

Então, desposar Cristo é tornar-se, si mesmo, Cristo, é desaparecer para as vaidades desse mundo 

e para sua própria vaidade de crer-se eterno, de crer-se todo poderoso, de crer-se dominar o que 

quer que seja de sua vida ou de dirigir o que quer que seja. 

Porque não há alternativa: ou você dirige sua vida, ou você a deixa ser dirigida por Ele. 

Todo o resto são apenas ilusões e quimeras. 

Como vocês sabem, e como, talvez, tudo isso se revele em vocês e ao seu redor, hoje, a armadilha, 

eu diria, da sombra, como vocês a nomeiam, nada mais é do que a armadilha do poder, a 

armadilha de querer apresentar-se como maior do que o menor que está encarnado sobre a Terra. 

Se você é, verdadeiramente, grande, isso irá lá no alto, em sua Eternidade, mas, quanto mais você 

é grande lá no alto, mais você é pequeno aqui. 

Você não pode escapar dessa regra. 

E não é, certamente, uma questão, unicamente, de dinheiro nem de papel social, mas é, 

verdadeiramente, uma das Verdades do Espírito a mais importante, porque, assim que você a 

reconhecer, você mesmo, através de sua Humildade e de sua Profundeza, através do Silêncio 

interior, através, talvez, de ajudas que você utilize, quer sejam cristais ou o que lhes comunicou Li 

Shen, muito recentemente. 

Se você não desaparece, se você não se apaga diante do movimento proposto por Li Shen, bem, 

Cristo não está aí, Ele está aí, mas você não O vê. 

E, mesmo se você não o veja, você deve manter essa Profundeza e essa Humildade. 

É a garantia de sua Liberação, é a garantia de seus Reencontros com Ele e com você mesmo. 

A única garantia está aqui. 

Aliás, você mesmo a vê, através do que você tem podido viver como experiências que lhes 

parecem, por vezes, de regozijo, por vezes, difíceis, tanto no plano humano como nos planos do 

Espírito. 

Tudo isso nada é se a alma não tenha decidido abandonar-se a Ele, se a alma não tenha decidido 

entregar-se a Ele, ou seja, desaparecer, inteiramente. 

Mas isso, minha Irmã Ma Ananda explicou a vocês durante esses anos. 

O Fogo do Amor queima tudo o que não é ele. 

Mas, é claro, se você está na Humildade, não há razão alguma de sentir a mínima queimadura. 

Porque, se você desapareceu, o que resta para queimar? 

Se você não desapareceu, a queimadura far-se-á cada vez mais intensa, morderá você e obrigará, 

de um modo ou de outro, a reconhecer o que você é, sua Pequenez aqui e sua grandeza infinita, 

uma vez que a encarnação não esteja mais aí. 
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E, se você quer viver feliz, e eu não falo da satisfação dos sentidos ou de uma vida bem realizada, 

mas a satisfação real, aquela que vem do Coração, se não há a Humildade, se não há a Infância, se 

não há a Integridade, bem, isso, estritamente, para nada serve. 

Para que servem todos os poderes, para que serve todo o dinheiro, para que servem todas as 

felicidades humanas, se elas os afastam do que vocês são? 

É claro, há uma satisfação imediata, mas o que é a satisfação imediata, mesmo o prazer o mais 

poderoso, em relação ao prazer que propicia Cristo? 

Tente ver, por si mesmo, eu quero dizer, com isso, que nada mais há a fazer do que procurar o 

Reino dos Céus, que está dentro de você, e esse Reino dos Céus não se importa nem com suas 

gesticulações, sua idade, sua saúde, sua função, seus filhos, seus pais, porque é algo que se vive 

sozinho e exclusivamente sozinho, no interior de si. 

Quando você desaparece de si mesmo, Cristo está aí. 

E esse caminho não tem necessidade de qualquer outra ascese que não o sentido do Serviço ao 

invés do sentido do dever, o sentido da insatisfação ao invés do sentido da satisfação. 

Insatisfação que nada faz projetar, mas que lhe mostra, simplesmente, que Cristo bate à sua porta. 

Eu nada mais tenho a dizer, e eu direi, doravante, sempre a mesma coisa: o que você quer? 

Você quer ser livre? 

Mas você já o é, com Cristo, independentemente do que viva esse corpo, independentemente do 

que viva no exterior ou nas vibrações. 

Não se esqueça, jamais, disso. 

Porque, no momento da passagem, se isso ainda não foi feito em você enquanto vivo, a única 

coisa que contará é isso: Cristo, Você está aí? 

Sim, Ele está aí, porque você desapareceu. 

Então, eu posso apenas propor-lhes, agora, em companhia de Cristo, para entrar nessa Profundeza 

que é o Silêncio interior. 

Você está tanto na profundeza que nada emerge da pessoa, e isso você pode fazer fazendo não 

importa o quê, o que quer que você tenha a fazer. 

Permita estar aí e fazer descer, sobre cada um de vocês, uma chuva de pétalas de rosas. 

Eu os amo tanto e tanto, porque eu vejo em vocês meu Esposo, e eu vejo, realmente, por vivê-lo, a 

partir desse instante, que não há diferença entre vocês e eu. 

Há apenas as aparências que vocês colocaram, nada mais, e essas aparências são ligadas apenas às 

feridas, mas vocês não são essas feridas, vocês não são tudo o que é horrível a viver nesse mundo. 

Apreendam isso, é a única coisa de que vocês têm necessidade de apreender e, depois, não há 

mais luta, depois, nada mais há que não Ele, que não esse Amor absoluto. 

Recebam, agora, a Graça de minha Presença e a Graça dessa chuva de rosas, uma segunda vez. 

Eu e minhas Irmãs estamos, todas, em vocês, do mesmo modo, para vocês. 

Eu os amo infinitamente e sem qualquer condição, quaisquer que sejam as feridas, quaisquer que 

sejam os sofrimentos, porque, com Cristo, porque, com o Amor, tudo é apagado, tudo é lavado, 

sem que vocês tenham que se ocupar ou preocupar-se. 



141 
 

Ele disse: «Se você tem a fé como um grão de mostarda, as montanhas empurrariam, você diria a 

elas subam, elas subiriam». 

Então, se quiserem elevar-se, viver, já, a partir de agora, antes da Passagem, o que é obtido para 

cada irmão e cada irmã, vocês devem desaparecer em suas próprias profundezas. 

Oh, depois, é claro, vocês deverão voltar a subir para enfrentar, mas vocês não estarão mais sós. 

Mas é preciso ser só, primeiramente, é preciso passar. 

Eu os amo e eu os abençôo pela terceira vez. 

Até breve. 

Chamem-me quando quiserem, vocês terão os sinais de minha Presença, mas, antes de qualquer 

coisa, vão ao interior. 

Enquanto vocês olham para o exterior, é que não querem ver seu interior, talvez, por medo, 

talvez, por sofrimento, nenhuma importância, permaneçam fixos na Luz, em Cristo. 

Mas não considere qualquer interpretação ou explicação da Luz, ela é a causa, o fundamento, o 

objetivo e o desenrolar, ela mesma. 

O que vocês querem, com seus conhecimentos, com seu mental, com seus pensamentos? 

O que vocês podem encontrar mais, o que podem esperar mais? 

Eu lhes digo até breve. 

_________________ 

Transmitido por Claudine 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3312-TH-R-SE-DE-LISIEUX-25-novembre-2014.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/teresa-de-lisieux-por-claudine-25-de.html 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3312-TH-R-SE-DE-LISIEUX-25-novembre-2014.htm
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ANAEL – 25 de novembro de 2014 

Eu sou Anael, Arcanjo. 

Bem amados filhos da Lei de Um, eis-me com vocês e em vocês. 

Permitam-me saudá-los por minhas bênçãos e meu Amor, em seu Amor. 

Minha presença é destinada, se querem, a tentar iluminar o que pode, ainda, colocar-lhes 

questões. 

Assim, portanto, eu escuto o que vocês têm a perguntar-me. 

Questão: seguindo o que tivemos consciência no protocolo de atribuição vibral com os 

Melquisedeques, nosso destino é, definitivamente, fixado, Ascensão ou Liberação, ou ele pode, 

ainda, mudar? 

Bem amado, convém apreender que a Liberação é adquirida para o conjunto da humanidade. 

Esse processo de atribuição vibral corresponde, simplesmente, ao Face a Face, destinado a 

mostrar-lhe onde você está, atualmente, o que lhe dá elementos de diferentes maneiras, vibrais, 

visuais ou outras, o que lhe permite iluminar sua situação atual. 

Como foi esclarecido, sua situação atual é o resultado do conjunto do que você é não, unicamente, 

nesse mundo, através de suas tomadas de encarnação, bem além de qualquer carma, mas em 

ressonância, também, direta, com a expressão de suas linhagens nesse mundo, nesse fim dos 

tempos. 

É claro, a atribuição vibral é irrevogável, mas eu o lembro de que essa noção de irrevogável 

beneficia, como em seus procedimentos, o que é chamado o Apelo, em relação a essa decisão que 

você mesmo tomou. 

Esse Face a Face permite-lhe, eventualmente, se tal é seu destino, no sentido o mais espiritual, no 

sentido do Espírito, se seu destino é outro que não aquele que lhe é atribuído por si mesmo, resta-

lhe a possibilidade de fazer o Apelo. 

Esse Apelo nada mais é do que a manifestação da totalidade da Graça, no momento chamado 

coletivo do Choque da humanidade que, eu o lembro, corresponde ao aparecimento, em seu céu, 

de um corpo celeste suficientemente importante para causar inúmeras modificações, tanto ao 

nível da consciência como do conjunto de elementos da Terra, e o retorno do Éter primordial 

nesse Sistema Solar e nesse planeta. 

Assim, portanto, se a atribuição vibral que lhe foi proposta, através de diferentes sinais e formas 

de manifestações que sobrevieram à sua consciência, há, sempre, assim como esclareceu Teresa, a 

possibilidade de entrar no Abandono total a Cristo. 

Isso não depende, de modo algum, de sua pessoa, não depende, de modo algum, de seu estado 

de Si, mas, bem mais, de um ato de coragem final, que corresponde a deixar trabalhar Cristo em 

você, deixar trabalhar A Luz em você, simplesmente, sem mais, jamais, colocar-se questões a si 

mesmo, concernentes tanto a esse futuro, tanto como sua situação atual, mas para o objetivo de 

sua consciência que nós nomeamos Atenção e Intenção deve portar-se, a cada sopro de sua vida, 

a cada momento de sua vida, na presença Crística. 
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A partir do instante em que você realiza isso, não há mais obstáculo para que a atribuição vibral 

seja modificada pelo teor do Apelo que você tenha formulado. 

Esse Apelo não é um pedido outro que não a Presença de Cristo em você, pela Intenção e a 

Atenção. 

O conjunto de estruturas que foram criadas, durante todo esse período que corresponde a trinta 

anos, é, muito exatamente, eu repito, o lugar no qual você deve estar. 

Contudo, a lei de Graça, que é a única lei, que vem transcender todas as leis desse mundo, 

permite, efetivamente, tanto àquele que jamais se colocou questões, como àqueles de vocês que 

se colocam, ainda, questões, se a qualidade de seu Coração, não no sentido amoroso, nem 

sentimental, nem afetivo, que corresponde mais ao que eu nomearia a doação de si e o sacrifício 

de si, doação do Si como sacrifício do Si permite, quaisquer que sejam as circunstâncias, mudar 

essa atribuição vibral. 

O que queremos dizer com isso é que não há possibilidade – pela vibração, pela energia ou pela 

Onda de Vida, ou pelo Canal Mariano, pelo que quer que seja mais – de realizar essa mudança. 

A mudança apenas pode, portanto, vir de sua Intenção e de sua Atenção a Cristo. 

Se essa denominação não lhe convém, convirá tomar seu representante ao nível da Porta das 

Estrelas, ou seja, o Sol. 

Esse princípio permite, efetivamente, modificar o teor dos componentes de suas linhagens 

estelares, para permitir-lhes, segundo sua origem estelar, olhar os espaços da Liberdade infinita 

que precede o Absoluto. 

Contudo, e como foi dito e repetido durante suficiente tempo, o Absoluto não pode ser, em caso 

algum, uma investigação, mas, sim, a cessação total da investigação, para instalar-se no que eu 

chamei, há anos, Hic eNunc, ou seja, o Aqui e Agora. 

Eu os lembro de que o Aqui e Agora não reconhece qualquer ferida do passado, nem qualquer 

sofrimento do passado como sendo dele, nem qualquer projeção no futuro como sendo dele. 

Isso corresponde a uma forma de neutralidade da consciência, que corresponde à sua abertura 

máxima, ao que é nomeada a Obra no Branco e ao que é nomeado o Feminino Sagrado. 

A Obra no Branco consiste em deixar dissolver o que deve ser dissolvido, concernente, 

essencialmente, a tudo o que é efêmero; o sentido de uma identidade, o sentido de uma história, 

o sentido, mesmo, de um futuro não deve mais afetá-lo, exceto permanecer, na plenitude, o 

instante presente e o Apelo do Sol, de Cristo Miguel ou da nova Trindade. 

A nova eucaristia é aquela que pode propor-lhe, a partir do instante em que você desaparece para 

si mesmo, em todos os seus questionamentos de ordem espiritual ou de futuro, assim, portanto, o 

que você nomeia seu futuro pode ser modificado pela Graça. 

Simplesmente, a atribuição vibral corresponde, também, ao que foi nomeado, há mais de dois 

anos, de Advertência. 

Essa Advertência corresponde, como eu já disse, ao que foi nomeado o Choque da humanidade, 

por Sri Aurobindo. 
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O que acontece, atualmente, em você, a título individual, corresponde, muito precisamente, a 

uma das etapas propostas nesse caminho do Choque da humanidade: você está na negação ou na 

recusa? Você está na raiva, você está na negociação ou você está na aceitação? 

É a você que cabe ver, de acordo como você está nesse mundo e não alhures, para perceber seu 

estado em relação ao que está aí. 

Se você consegue, e isso apenas pode fazer-se pela cessação do mental, a cessação das emoções, 

não se privando, mas estando consciente e lúcido de que, no espaço presente, realmente vivido e 

conscientizado, não há qualquer lugar para o passado, qualquer lugar para o futuro e, ainda 

menos, para o que quer que seja como eventualidade do futuro, exceto a Fusão com Cristo. 

Os princípios que você tem vivido, de modo mais ou menos intenso, até agora, concernentes aos 

episódios de Comunhão e de Fusão, são, já, marcadores de sua capacidade para apagar-se diante 

da Graça, apagar-se no sentido de uma individualidade em uma forma que não conhece o sem 

forma. 

Não conhecendo o sem forma, não há meio algum, nessa forma, de conhecê-lo, se não é de vivê-

lo. 

Para isso, convém adotar uma qualidade de vacuidade, de acolhimento benevolente, de não 

julgamento e, sobretudo, a capacidade para deixar trabalhar a Luz em você, em todas as 

circunstâncias de sua vida. 

Nesse caso, a atribuição vibral, se ela não lhe convém, corresponde a um Apelo. 

Esse Apelo, formulado conforme seu estado de ser, e não segundo uma demanda mental ou 

emocional, permitirá, de algum modo, modificar seu posicionamento ou, mesmo, o que você 

nomeia seu destino. 

Eu lembro, contudo, que o Absoluto não pode ser, em caso algum, um destino, mas um estado 

além de todo estado, que não conhece qualquer passado, qualquer futuro nem qualquer outra 

dimensão, exceto a origem das dimensões, ou seja, o que é chamado o Neant, que corresponde, 

de fato, à origem primordial da Luz. 

Reencontrar a origem permite revelar sua consciência, em qualquer dimensão que seja, em 

qualquer função que seja, em total liberdade e, isso, independentemente, mesmo, do que foi 

nomeado o Corpo de Existência, que lhe permite viajar sem mover-se do Absoluto, em toda 

consciência existente no conjunto de universos e multiversos, ou seja, tornar-se, real e 

concretamente, o Grande Todo, nomeado o Parabrahman. 

Mas, para isso, você sabe, você deve desaparecer, totalmente, inteira e integralmente de tudo o 

que é chamado o efêmero. 

É claro, você tem a realizar certo número de atividades, de funções; elas não são nem a desdenhar 

nem a rejeitar, mas oferecerão a você, justamente, nesse âmbito de suas funções e de suas 

posições nesse mundo, o sentido do Serviço, o sentido da devoção e, em definitivo, o sentido do 

sacrifício que leva à consumação total da alma, para liberar, totalmente, o Espírito eterno que 

você é, mesmo nesse mundo, antes que o Espírito, em sua globalidade, preencha os espaços e os 

interstícios de sua vida nesse mundo. 
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Questão: por quê, quando eu fecho os olhos, há um desfile de imagens que se sobrepõem umas 

nas outras? 

Bem amado, sendo dada a abertura dos centros energéticos, em especial da Coroa radiante da 

cabeça, existe, efetivamente, certo número de processos que podem ser vistos, 

independentemente de qualquer vontade de ver, que não concerne mais ao que foi nomeado o 

terceiro olho, mas, bem mais, elementos de espelho interior, concernente ao seu próprio 

funcionamento. 

Assim, se lhe parece ser atraído ou desviado de seu estado de Aqui e Agora, em relação a 

mecanismos de visão, quaisquer que sejam, exceto, eu esclareço, o que corresponde a passagens, 

seja de rostos, seja de animais em ressonância com suas linhagens, nesse caso, essas imagens não 

são nem para trabalhar nem para refutar, mas para atravessar, simplesmente. 

Agora, se esses mecanismos visuais, de olhos fechados, concernentes a cenas da vida quotidiana, 

objetos que eu qualificaria de incongruentes, naquele momento, convém, de modo algum, 

apegar-se, e recentrar sua atenção, simplesmente, sobre dois pontos. 

Em primeiríssimo lugar, a respiração, para estabelecer o que eu nomearia uma respiração 

consciente com inspiração – pausa –expiração – pausa – inspiração, em seu ritmo, ao mesmo 

tempo focando a intenção, e a atenção e a intenção, ao nível do que foi nomeado o Canto da 

alma. 

Naquele momento, o que acontecerá? 

Haverá grande modificação da percepção vibratória no conjunto do corpo, assim como uma 

frequência totalmente diferente no ouvido esquerdo ou em ambos. 

Naquele momento, como você constatará, as visões, exceto aquelas que devam permanecer, 

desaparecerão, completamente, e propiciarão o acesso ao que é nomeada a Infinita Presença, que 

traduz, se uma visão permanece – que não é mais a visão do terceiro olho nem a visão do Coração, 

mas a visão direta, por intermédio de suas linhagens constituintes – a outra coisa, que é a Luz 

Branca. 

A partir do instante em que sua tela mental está repleta de Luz Branca, você constatará, muito 

facilmente, que sobrevém o que você nomeia sonolência. 

Essa sonolência pela Luz Branca nada mais é que o que foi nomeado a consciência Turiya ou a 

Infinita Presença e, portanto, sua capacidade de acesso ao Absoluto. 

Eu o lembro de que o acesso ao Absoluto não se importa com processos ilusórios que você nomeia 

vidas passadas, que você nomeia vidas futuras, que você nomeia visões, em sua aceitação a mais 

ampla e mais profunda. 

Assim, portanto, contrariamente ao que você poderia pensar em um primeiro tempo, o fato de 

nada ver, mas o fato, ao mesmo tempo, de desaparecer para si mesmo e para esse mundo é o 

sinal patente de seu acesso ao que você é, na Eternidade. 

Não há, portanto – se não é ao nível da pessoa que crê que ela ali não está – nada há a reivindicar, 

exceto apreender, compreender a finalidade disso. 
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Do mesmo modo que ao nível de sua civilização, nesse período, é conhecido um processo que se 

chama experiência de morte iminente; alguns seres têm lembranças extremamente precisas de 

uma viagem no astral ou além do astral; isso basta, amplamente, para mudar a vida. 

No que lhe concerne, o testemunho de seu acesso ao Absoluto e do que você é, 

permanentemente, mesmo se você não está estabelecido nisso, foi nomeado, para diferenciá-lo, 

Infinita Presença. 

Na Infinita Presença não existe nem forma, nem pessoa, nem diferenciação, no máximo, pode 

existir a imersão na Luz Branca. 

Você constatará, nas semanas que vêm, outros mecanismos, ao mesmo tempo vibratórios e 

visuais, concernentes à sua estrutura nomeada Corpo de Existência. 

Esse Corpo de Existência, presente em você e ao seu redor, é o que lhe permitirá, no momento 

vindo, realizar o salto quântico da consciência, que permite passar, sem dificuldade desse corpo 

físico, ao Corpo de Existência, sem qualquer sofrimento, sem qualquer arrependimento e sem 

qualquer apreensão. 

As únicas lutas que existem em relação ao momento final serão o que nós nomeamos, como 

vocês, a angústia da dissolução, a angústia da morte que, de fato, é um retorno à Vida. 

Questão: há, ainda, almas errantes no astral, enquanto ele é dissolvido? 

Bem amado, eu respondo a essa questão que foi abordada, na qual lhe foi significado que, bem 

antes da liberação da Terra, para evitar a captura de almas pelos Arcontes, nós, criamos, 

simplesmente, quando da dissolução do astral, o que nós nomeamos uma bolsa astral, cercada e 

protegida de Luz Branca, na qual as almas são colocadas em estase, antes de sua liberação pelo 

fenômeno coletivo. 

Algumas almas, escolhidas por elas mesmas, decidem juntar-se, para esperar aqueles que vão 

juntar-se a elas, alguns lugares dessa Terra, nessa dimensão, em um plano, contudo, invisível aos 

seus olhos, para preparar seu acolhimento. 

Questão: os três dias continuam de atualidade? 

Bem amado, o que você vive nesse momento, para alguns de vocês, em especial nos momentos 

em que você desaparece no que nomeia o sono, que se traduz, no momento de seu retorno, por 

uma incapacidade para situar-se, que pode durar apenas um décimo de segundo, é o testemunho 

de seu retorno à condição limitada, mas isso quer dizer, necessariamente, que você partiu no que 

é nomeada Infinita Presença. 

O mecanismo de estase que você vive por episódios, se você os vive, conforta-o e confirma-o na 

ideia de sua Liberação, mas lhe permitirá, também, no momento do que foi nomeado de estase, 

durante esses três dias, preparar-se. 

Não se esqueça, entretanto, que, antes desses três dias, três dias antes, retumbarão os sons do 

céu e da terra, de maneira contínua e você ouvirá, distintamente, Maria falar-lhe. 

Esse processo é, mais do que nunca, de atualidade, e ele é inevitável. 

O salto quântico de uma humanidade nada tem a ver com o salto quântico de um indivíduo. 

Alguns seres entre vocês realizaram esse salto, hoje, como ontem, em todas as tradições, em 

todos os cantos desse mundo, qualquer que seja a origem cultural, social ou espiritual. 
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Isso sempre foi possível. 

Simplesmente, e como você sabe, o conjunto de proteções colocadas, os véus da ignorância 

colocados sobre os seus olhos, em sua consciência e em seus sentidos, fizeram-no esquecer-se, de 

algum modo, de sua origem. 

O Face a Face, o Juramento e a Promessa são apenas o lembrete de sua origem. 

A estase é, portanto, algo que, efetivamente, é sempre, mais do que nunca, de atualidade. 

Questão: você pode falar-nos do Feminino Sagrado? 

Bem amado, eu o lembro, agora e já, que, se você tem vivido dos diferentes processos vibratórios, 

quer seja recentemente ou desde o início das Núpcias Celestes, foi falado da ativação de um corpo 

nomeado décimo segundo corpo, que é a androginia primordial. 

Essa androginia primordial foi realizada a partir do instante em que as vibrações manifestaram-se 

ao nível de seu nariz, de acordo com circuitos precisos que vocês viveram. 

Se você os viveu, você não é, absolutamente, concernido pela integração do Feminino sagrado, 

que se fará muito naturalmente, em você, pela ativação conjunta do décimo primeiro e do décimo 

segundo corpo. 

O Feminino sagrado é algo que se encontra no caminho da androginia primordial, mas aqueles de 

vocês que já viveram essa ativação, nada têm a fazer com a ativação nova do Feminino sagrado 

que já ocorreu para eles. 

Aqueles que teriam, ainda, algo a viver em relação ao Feminino Sagrado é, simplesmente, 

destinado a favorecer o que nós nomeamos o acolhimento da Luz, não, unicamente, para deixar-

se atravessar, mas para tornar-se, definitiva e irremediavelmente, si mesmo, a Luz e a fonte de sua 

própria Luz. 

Atenção, contudo, para não confundir o Feminino sagrado com qualquer dimensão presente 

desde tempos imemoráveis na falsificação, e concernente ao prosseguimento da encarnação em 

um mundo, mesmo unificado. 

O Feminino sagrado é, simplesmente, a resolução, em relação à energia nomeada patriarcal, no 

acolhimento e no desaparecimento, em você, de toda veleidade, inconsciente ou consciente, de 

predação, de escravidão ou de dominação. 

Obviamente, de acordo com a composição de suas linhagens estelares, esse processo pode 

concernir a você ou não, de modo algum, concernir a você. 

Eu esclareço, no que concerne ao que é nomeada a dominação, o poder, a escravidão, que é 

característica da energia masculina privada de sua parte feminina. 

Contudo, se isso se produz em você, corresponde, simplesmente, em aumentar a capacidade de 

acolhimento de Maria. 

Essa capacidade de acolhimento é inscrita pela presença do Canal Mariano ou pela pureza de seu 

Coração ou de sua intenção Crística. 

Agora, esse Feminino sagrado autêntico nada tem a ver com o Feminino sagrado veiculado por 

qualquer deusa da Terra ou, ainda, quaisquer deuses, quaisquer que sejam, que são, de fato, 

apenas arcontes que visam recuperá-los nesse processo. 
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Contudo, convém, também, aceitar que cada coisa está, muito exatamente, em seu lugar e em seu 

correto lugar, e em nenhum outro lugar, nesse momento. 

Só a Graça pode, efetivamente, modificar o que se desenrola em sua vida. 

Isso se traduzirá, então, se a Graça está presente, em função de uma atribuição vibral que não 

tenha sido aceita ou compreendida e que faz o objeto de um Apelo. 

Naquele momento, a mudança de manifestações de suas linhagens, ativa, tanto ao nível de sua 

fisiologia, de seus comportamentos e de seu ambiente de vida, mudará, completamente, 

brutalmente, para seu maior bem. 

Questão: por que a Onda de Vida não é mais sentida? 

Bem amado, a Onda de Vida corresponde à liberação da Terra. 

A Onda de Vida, quando de suas diferentes fases, permitiu a um número importante de indivíduos 

viver-se como Absoluto ou como Infinita Presença, estabelecidos na Infinita Presença e não por 

experiência transitória da Infinita Presença. 

O estabelecimento na Infinita Presença suprime, em você, toda noção de dualidade, como no que 

é visto através desse mundo dualitário, pela transcendência do bem e do mal, que não concerne 

mais à consciência que viveu e que estabeleceu sua presença na Infinita Presença. 

A partir do instante em que a Infinita Presença é, realmente, instalada, toda reivindicação do bem 

ou do mal não tem mais qualquer sentido e significa, se ela está presente, que você não está, 

absolutamente, onde você acredita que está. 

A atribuição vibral mostrar-lhe-á, portanto, o déficit de posicionamento em relação ao que você 

pretende. 

Naquele momento haverá, efetivamente, se a Graça está presente, uma mudança brutal que 

sobrevém em seu ambiente global de vida, que lhe permite realinhar-se, de algum modo, com a 

Verdade e não a verdade do que você vive ou acredita como verdade. 

Questão: os 132 dias continuam de atualidade? 

Bem amado, eu responderei: mais do que nunca. 

E nós nos preparamos para celebrar nossos reencontros. 

Questão: qual é o caminho o mais direto para conseguir estabilizar o Silêncio interior de que 

falou Hildegarde? 

Bem amado, o Silêncio interior sobrevém como uma evidência permanente a partir da Infinita 

Presença estabilizada ou, é claro, no Absoluto. 

Enquanto existe uma pessoa, você vai encontrar-se confrontado a pensamentos parasitas que vêm 

do ego que recusa deixar-se cavalgar por sua Eternidade. 

Nesse caso, haverá mecanismos de resistência que vão traduzir-se, ao nível de seu corpo, ao nível 

das percepções vibratórias que se tornarão um fogo ardente, que queimará o que deve ser 

queimado. 

Esses fenômenos de resistência veem-se, hoje, junto a inúmeros indivíduos que viveram as etapas 

de abertura das Coroas, que viveram a primeira fase da Onda de Vida, mas que não purificaram, 

suficientemente, ao nível do que era nomeado o primeiro e o segundo chacra, justamente, o que 
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corresponde a um fogo vital excessivo, associado a uma energia de dominação ou de escravidão, 

ou de poder, ainda presente. 

Mas, eu repito, aí também, não há erro algum, tudo está, justamente, em seu lugar. 

É para isso que lhe é dito para não julgar, para isso que lhe é dito para ir na profundeza de si 

mesmo, porque você não terá mais, doravante, resposta exterior a si mesmo, concernente a todos 

os domínios de sua vida. 

Isso, de algum modo, permitirá a você testar, nesse tempo relativamente curto, antes do Castigo, 

nomeado assim quando de minha intervenção em 2012, mas que, de fato, é a libertação. 

A libertação põe fim à ilusão, a libertação põe fim à forma fixa, a libertação restitui-o à sua 

Liberdade. 

Assim, portanto, o que você observará durante esse tempo é ou o aumento de suas próprias 

resistências, que se traduzem por mecanismos mórbidos diversos e variados, mas, sobretudo, por 

uma incapacidade de sua consciência para manter-se na unidade, recaindo, então, com extrema 

facilidade, no julgamento, na crítica e, sobretudo, na expressão da dualidade, obviamente, e, 

como sempre, exprimida pelo combate entre a sombra e a Luz. 

Que não é um combate, mas que é, simplesmente, o fato de nutrir a ação/reação e, portanto, a 

dualidade, ao invés da Graça. 

Mas cada indivíduo que vive isso não deve culpar, mas, bem mais, ver-se a si mesmo, e eu lhe 

garanto que tudo o que pode ser confuso, tanto em você como ao seu redor, encontrará, muito 

em breve, uma resolução evidente, devido ao fato de ver, realmente, os mecanismos e os prós e 

os contras, sem portar qualquer julgamento, mas, simplesmente, como um observador que olha a 

cena de teatro e que vê desenrolar-se certo número de cenários. 

Isso se produzirá, seguramente, em um tempo que eu qualifico de instalado, já, agora. 

Alguns de vocês o descobrem, hoje, outros o descobrirão depois de alguns dias, outros, depois de 

algumas semanas e, eu diria que o conjunto da humanidade o terá vivido antes do solstício de 

inverno, o que permite, então, o Apelo de Maria, o que permite, então, a estase e que permite, 

então, em um horizonte muito próximo em termos humanos, o que foi nomeada a Liberação 

coletiva da Terra. 

Assim, o simples fato de colocar-se a questão de sua Liberação mostra, simplesmente, onde se 

situa sua Presença atualmente. 

Não temos mais questões. 

Bem amados filhos da Lei de Um, eu lhes agradeço por sua atenção. 

Eu nada tenho de específico a acrescentar, meu papel, durante este encontro, é, simplesmente, o 

de servir de apoio ao que vocês viveram ontem, ou em outros momentos. 

Obviamente, esse reencontro, colocado sob a égide do que foi nomeado o Feminino sagrado, 

concerne à intervenção, como vocês viram, das Estrelas. 

Outras Estrelas intervirão, para completar essa ronda e dar-lhes o conjunto de elementos que lhes 

permitem escolher entre a Graça ou a resistência, se, contudo, vocês estão, ainda, em 

mecanismos de resistência. 
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Contudo, é preciso, efetivamente, compreender que esses mecanismos de resistência não os 

chamam, absolutamente, a qualquer esclarecimento do porque dessas resistências, mas, bem 

mais, elas estão aí para vê-las, reconhecê-las e deixá-las dissipar-se, na condição de ver 

claramente, o que será o caso, como eu o disse, para todos e cada um, o mais tardar em 21 de 

dezembro de 2014. 

Assim, portanto, vocês estão em um período intenso, ao mesmo tempo de vibrações, ao mesmo 

tempo, talvez, de total questionamento, não de sua vida, mas de seu posicionamento. 

Para obter um acordo total entre a manifestação exterior de sua vida, nesses tempos tão precisos, 

como com seu interior, existirá, talvez, durante este período, reajustes muito importantes, muito 

violentos, mas que não duram muito tempo, o que lhes permite recolocar-se em uma posição 

mais central, mais profunda e, sobretudo, mais amorosa. 

Assim, portanto, se vocês não têm outras questões, permitam-me estabelecer com vocês um 

momento especial, que lhes permite, se quiserem, aproximar-se do que eu nomeei o estado de 

Graça ou, ainda, a Ação de Graça. 

Assim, portanto, eu lhes peço, simplesmente, para colocar sua mão direita sobre o Coração. 

Eu sou Anael, Arcanjo. 

Que a radiância de minha Luz azul seja a ressonância de seu ser. 

Como Arcanjo do Amor e da Relação, dignem-se acolher-me em vocês, para ser o que eu sou. 

… Silêncio… 

Bem amados filhos da Lei de Um, que a Paz de Cristo seja sua morada, eu lhes digo até breve. 

———————————– 

Transmitido por Catherine 

  

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3316-ANAEL-25-novembre-2014.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/anael-por-catherine-25-de-novembro-de.html 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3316-ANAEL-25-novembre-2014.htm
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LI SHEN – A Arte Vibral ou o Movimento do Silêncio – 25 de novembro de 2014 

Os movimentos da Vida são vistos apenas na imobilidade e no Silêncio… 

O Silêncio é a base na qual se revela o movimento da Vida… 

O Centro permite viver todas as periferias e todos os intermediários. 

Sem Centro não há movimento harmonioso da Vida. 

Mas retenham que o Centro existe apenas porque há a periferia. 

O Silêncio é o ateliê das Criações… 

Alguns movimentos fazem ressoar o corpo e a Consciência para além das aparências… 

O movimento vem do Silêncio, o Ser provém do Não Ser, o Não Ser engloba, portanto, o Ser. 

Aqui, ser vazio e preencher-se, sem movimento e sem pedido. 

O caminho que você enuncia não é o Caminho. 

Resolver a dualidade da vida apenas pode fazer-se no Centro. 

O Centro é o vazio no qual se apoia a Vida e no qual se manifesta a revelação da Vida. 

Ser e Não Ser são como as duas faces da Vestimenta… 

O interior e o exterior existem apenas porque há limite. 

O limite é o limite do corpo. 

O Ser empurrou os limites, o Não Ser é Ilimitado. 

Ele é o potencial em evolução, mas, também, potencial e atualização do Retorno. 

O Centro é a preliminar à manifestação de toda vida e de toda forma, o Centro não tem que ser 

procurado ou provado, ele está na Evidência de sua manifestação. 

Nada há a evoluir, nada há que não possa já estar aí… 

Só o movimento contrário à Vida propicia a resistência. 

Estar ao Centro propicia o não querer, o não agir, o Ser e o Não Ser no mesmo tempo e no mesmo 

espaço. 

A matéria bruta, animada ou não, porta a Essência do Centro. Há movimentos que facilitam isso… 

Alguns movimentos levam ao Centro, ao Silêncio e à Imobilidade. 

Alguns movimentos são a transcendência do próprio movimento. 

Ele tem por nome “Arte Vibral”, na qual o corpo e a Consciência dançam juntos o Silêncio, em um 

movimento no qual nem interior nem exterior está presente. 

Não há mais o direito e o avesso, o exterior e o interior, há a Evidência. 

Nem o mental, nem a emoção pode seguir a Dança do Silêncio. 

A causalidade é dissolvida pela arte do movimento da Arte Vibral. 

Nesse tempo em que toda palavra torna-se supérflua, o movimento do Silêncio queima toda 

causa, porque você é sem causa e sem consequência. 

Cada uma de minhas palavras é colocada em seu Silêncio, cada movimento de seu corpo, quando 

se trata do movimento correto, puxa-os, inexoravelmente, ao lugar no qual nada, jamais, nasceu, 

no qual nada há a realizar, no qual nada pode aparecer. 
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O movimento correto é livre do tempo, porque ele ocupa o espaço exterior como interior, na 

mesma realidade. 

Eu rompo, nesses dias e nesses tempos, doze séculos de Silêncio, para dar-lhes, a vocês mesmo, e 

entregar-lhes, de você mesmo. 

A Arte Vibral, praticada na leveza, sem objetivo e sem intenção, libera-os, definitivamente, de si 

mesmos. 

No movimento do Silêncio, não pode existir o mínimo barulho. 

No Silêncio do Si, como do Ser, como no silêncio do ego encontra-se o que está em você, que não 

tem necessidade de qualquer causa nem de qualquer consequência. 

Sua Vida está em suas mãos. 

O que fazem suas mãos e o que faz seu corpo na Evidência do Silêncio? 

Seu corpo é a ferramenta que põe fim à sua própria divisão. 

O Silêncio dança a Eternidade e a Infinidade, porque é do Não Ser que nasce o Ser. 

Da confusão entre Não Ser e Ser nasce o ego. 

O movimento correto é Dança da Vida… mas bem mais do que isso. 

Dominar a matéria nada mais é do que deixar agir o Silêncio, porque na não ação encontra-se a 

primeira ação, da primeira ação decorre a última ação. 

Então, o direito torna-se o avesso e o avesso torna-se o direito, como os dois lados de um 

ambiente. 

No movimento do Silêncio você se reverte, você mesmo, em si mesmo… 

O movimento do Silêncio dá-lhe a viver a Dança da Vida e, ao mesmo tempo, mostra-lhe o Silêncio 

da Vida, no qual nada pode estar em desarmonia ou confrontado. 

A Arte Vibral é Arte da Evidência e a última chance, porque nada há a apreender, mas, 

unicamente, a viver. 

A Dança do Silêncio mostra-lhe a imagem da pedra, bruta, que se torna perfeição, mas sem passar 

pelo desbaste e lapidação da pedra. 

A perspectiva não é mais a mesma. 

O movimento e a Dança Vibral põe fim ao confinamento, porque esse tempo é propício para isso, 

para essa demonstração, para essa Evidência que há a viver. 

A Arte Vibral, que utiliza esse corpo, concerne apenas ao Ser e ao Não Ser. 

A Arte Vibral é transcendência imediata do ego, e instantânea. 

O que atravessa esse corpo que você habita, que sobe ou desce, é percebido e vivido a partir do 

instante em que você aceita o Centro. 

Não há nem preto nem branco que não tenha, em si, o branco e o preto. 

Isso concerne à manifestação da Vida. 

A Dança do Silêncio ou a Arte Vibral dá-lhes a viver o suporte da Vida e o apoio da Vida. 

A Arte Vibral propõe o movimento correto… que põe fim ao movimento. 

A Arte Vibral é o movimento que conduz à cessação de tudo o que não é Ele. 
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Nada há a evoluir ou a adquirir, porque você já veio e tudo está em você. 

A parada do sofrimento é obtida pela Arte Vibral, sem dificuldade, sem dualidade. 

A Arte Vibral é a Evidência do jogo entre Não Ser e Ser, no qual o ego perde-se, porque ele não é 

nem o Ser nem o Não Ser, mesmo tendo percorrido e investido neles. 

Há, portanto, reconhecimento, no Silêncio. 

A Arte Vibral é a Arte do Silêncio e a arte de desaparecer ao seu próprio desaparecimento, 

deixando o Ser a nu, primordial e final. 

Assim eu falo, mas essas palavras para nada servem, enquanto você mesmo não o viva. 

O movimento do Silêncio ou Arte Vibral põe fim à busca e dá o equilíbrio em todas as coisas. 

No equilíbrio não há lugar para bom e o «não bom», porque tudo é correto. 

A Arte Vibral, que eu inscrevi na matéria desse corpo há muito tempo, restitui-os à sua perfeição, 

unicamente presente, anteriormente, a toda manifestação. 

Tudo é ritmo na manifestação, a Arte Vibral é o ritmo último, que restitui à Essencialidade a 

totalidade do Ser, a totalidade do ego, na mesma Verdade do Não Ser. 

A voz que se pronuncia não é o Caminho, a voz que renuncia é o Caminho. 

Na Arte Vibral não pode existir a mínima dúvida, porque, justamente, as palavras apagam-se. 

Porque, justamente, o movimento do Silêncio é Evidência, seu corpo é a ferramenta dele. 

Li Shen falou, ele já falou demais… 

Eu o confio a si mesmo, como eu o confiei ao meu aluno, não veja, aí, qualquer noção de 

superioridade, mas de afiliação no sentido o mais nobre. 

Afiliação de Liberdade e independência, para dar-lhe, nesses tempos, aí, onde suas palavras nada 

podem, aí, onde seus sofrimentos nada mais podem, exceto mostrar-lhe, a você mesmo, aí, onde 

nada mais é necessário do que o Silêncio, que prepara o acolhimento do que já está aí. 

Cabe a você vê-lo, a você vivê-lo, a você fazê-lo saber, a você fazê-lo praticar, porque isso não 

depende de qualquer adesão a qualquer conceito, a qualquer palavra e a qualquer teoria. 

É a prática da Evidência, independentemente de toda causalidade e de toda construção. 

A Arte Vibral é escuta, o Silêncio é escuta, uma escuta estéril, entretanto, vital para o Não Ser, que 

o faz descobrir a escuta do Silêncio. 

… Silêncio… 

Li Shen retorna ao seu Silêncio. 

Meu sobrenome, que foi com razão, “A Palma assassina de Buda”, resume o que é a Arte Vibral. 

Então, no Silêncio interior e, depois, meu Silêncio interior, eu saúdo a Graça de sua Eternidade. 

————————— 

Transmitido por: Joseph 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3301-2014-11-25-LI-SHEN-L-Art-Vibral.htm 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3301-2014-11-25-LI-SHEN-L-Art-Vibral.htm
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A Arte Vibral ou o Movimento do Silêncio – por Li Shen – – 25 de novembro de 2014 

Demonstração em vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=iGoZyqt-yIQ 

A Arte Vibral é o que permite não trabalhar na energia, mesmo se você vá sentir o que acontece, 

mas permitir viver o Supramental de maneira quase instantânea. 

Isso vai aproximá-lo da Infinita Presença ou do famoso basculamento/Reversão, sem dificuldade, 

sem palavra, sem compreensão e sem nada mais, e, mesmo, sem energia, sem percepção da 

energia. 

Ver canalização de Li Shen: 

O movimento no qual a Dança Vibral põe fim ao confinamento, porque esse tempo é propício para 

isso, para essa demonstração, para essa Evidência que há a viver… 

A Arte Vibral propõe o movimento correto … que põe fim ao movimento… 

A Arte Vibral é o movimento que conduz à cessação de tudo o que não é Ele… 

Nada há a transformar ou a adquirir, porque você já veio e tudo está em você…. 

A parada do sofrimento é obtida pela Arte Vibral, sem dificuldade, sem dualidade. 

A Arte Vibral é a Evidência do jogo entre Não Ser e Ser, no qual o ego perde-se, porque ele não é 

nem o Ser nem o Não Ser, ao mesmo tempo sendo percorrido e investido neles. 

Há, portanto, reconhecimento no Silêncio. 

A Arte Vibral é a Arte do Silêncio e a arte de desaparecer para seu próprio aparecimento, deixando 

o Ser a nu, primordial e final… 

Descrição do movimento – ver o Vídeo. 

Durante o movimento, manter o contato entre a língua e o palato, para evitar um mal estar vagal 

e, durante toda a Dança, RESPIRE pelo NARIZ. 

1 – Aprendizado do movimento. 

– Posicionar-se com as pernas levemente afastadas (largura dos quadris), braços ao longo do 

corpo levemente afastados e relaxar. 

– levantar as mãos diante de si, realizando uma flexão dos joelhos, enquanto os quadris inclinam-

se, muito levemente, para trás e esfregar as mãos, com os dedos entrelaçados. 

Esse terceiro ponto de apoio é criado virtualmente, pela ponta do sacrum, a inclinação dos quadris 

para trás permite, de algum modo, que sorte desobstruir a ponta do sacrum. 

Quando o conjunto de movimentos da Arte Vibral é repetido várias vezes, não é necessário refazer 

esse esfregar de mãos. 

– trazer os braços para cada lado do corpo, sempre levemente afastados, desdobrando os joelhos. 

(Cada segunda parte dos movimentos é acompanhada de uma flexão das pernas). 

A partir desse momento, manter bem as mãos sempre abertas para frente, dedos colados, 

mantendo, entre o indicador e o polegar, uma abertura chamada de ângulo da boca do tigre (ou 

seja, quase um ângulo a 90° entre o polegar e o indicador). 

https://www.youtube.com/watch?v=iGoZyqt-yIQ
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O ângulo da boca do tigre designa, no taoismo, essa postura como a zona a mais energética do 

corpo. 

PRIMEIRO MOVIMENTO 

– Sempre, pés ligeiramente afastados, subir as mãos – ângulo da boca do tigre – de cada lado de 

você, para vir formar um triângulo atrás da cabeça, ponta para o alto, os polegares juntam-se em 

OD; esse movimento faz-se em uma inspiração pelo nariz. 

– Pausa: expiração e inspiração – pausa a suprimir quando o conjunto do movimento é obtido. 

– Em seguida, expiração pelo nariz, trazendo os braços e as mãos – sempre ângulo da boca do 

tigre – para a terra, acompanhando esse movimento de uma flexão das pernas. 

– Pausa: expiração e inspiração – pausa a suprimir quando o conjunto do movimento é obtido. 

SEGUNDO MOVIMENTO. 

– Inspirando pelo nariz, trazer as mãos para formar um triângulo, ponta ao alto sobre a fronte, os 

polegares ao longo das sobrancelhas e a ponta do triângulo dirigida para o ponto ER (representa o 

triângulo de AL invertido). 

– Pausa: expiração, inspiração – pausa a suprimir quando o conjunto do movimento é obtido. 

– Em seguida, expiração, trazendo as mãos, ao mesmo tempo mantendo o triângulo, formado 

pelas duas mãos, sobre o Primeiro Chacra – ao nível do púbis – flexionando as pernas. 

– Pausa: expiração e inspiração – pausa a suprimir quando o conjunto do movimento é obtido. 

TERCEIRO MOVIMENTO 

– Inspirando pelo nariz e mantendo o ângulo da boca do tigre ao nível das mãos, afastar as mãos 

para ir formar um triângulo, ponta para baixo, sobre o sacrum, em um movimento um pouco 

amplo (os indicadores sobre a base das nádegas – cóccix). 

– Pausa: expiração, inspiração – pausa a suprimir quando o conjunto do movimento é obtido. 

– Em seguida, expiração pelo nariz, trazendo as mãos, em um movimento um pouco amplo, para 

frente, para formar, novamente, um triângulo, ponta para baixo, sobre o primeiro chacra, e 

flexionando as pernas. 

– Em seguida, em uma inspiração, trazer os braços na horizontal de cada lado do corpo, mantendo 

as mãos voltadas para frente, sempre dedos colados e ângulo da boca do tigre. 

– Depois, pouco tempo de parada, braços na horizontal, mãos – sempre ângulo da boca do tigre – 

voltadas para frente, em uma expiração. 

QUARTO MOVIMENTO 

– Mantendo os braços na horizontal, o alto do corpo vai fazer um movimento de torção para a 

esquerda, sem forçar, a perna direita vai acompanhar esse movimento em uma inspiração, para 

vir colocar-se na esquerda, em uma expiração, colocando, sempre, a ponta do pé primeiro (jamais 

o calcanhar, que corresponde ao hara), acompanhado de um flexionar das pernas. 

– Em seguida, em uma inspiração, a perna direita levanta-se e o tronco volta para frente e, em 

uma expiração, o pé direito coloca-se para frente, sempre ponta do pé primeiro, acompanhado de 

uma flexão das pernas. 
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– Depois, em uma inspiração, a perna direita levanta-se e a torção volta-se para a direita e, na 

expiração, o pé direito coloca-se à direita, sempre no alinhamento do tronco, sempre ponta do pé 

primeiro, acompanhado de uma flexão das pernas. 

– Em seguida, retorno à posição inicial, em uma inspiração e expiração, braços em crus e mãos 

voltadas para frente, mantendo, sempre, o ângulo da boca do tigre. 

QUINTO MOVIMENTO 

Idêntico, mas, desta vez, com a perna esquerda que vai, primeiro, à direita, depois, à frente, 

depois, à esquerda, antes de voltar à sua posição inicial, tronco à frente. 

Ao final, trazer os braços ligeiramente afastados ao longo do corpo. 

Você pode reiniciar o conjunto desses movimentos tantas vezes quantas você desejar, sem refazer 

o esfregar das mãos do início. 

2 – Quando o movimento é obtido. 

A saber: 

– Quando você está habituado e conhece o conjunto, cada movimento pode fazer-se sem pausa 

de inspiração/expiração, mas em uma inspiração longa, seguida de uma expiração longa para cada 

movimento completo. 

– A respiração faz-se, sempre, pelo nariz. 

– As pernas para o lado não estão, necessariamente, em ângulo reto, quando o tronco volta-se 

para o lado com os braços na horizontal, o pé coloca-se onde alcança, sem querer forçar mais 

longe, e sempre a ponta do pé coloca-se primeiro. 

– Jamais forçar, o movimento deve tornar-se fluido como uma Dança. 

– Quando o movimento é obtido, fazê-lo fechando os olhos – Sem calçado, e o melhor é na 

natureza. 

Esse conjunto de movimentos deve encadear – é a Arte Vibral, a Dança do Silêncio, a praticar até 

que o movimento seja fluido e perfeito. 

Quanto o movimento é perfeito, você está livre. 

3 – Objetivo 

No primeiro movimento: 

No triângulo da terra, os polegares juntam-se ao nível de OD e o topo do triângulo engloba, em 

parte, a linha mediana que sobe para o ponto ER. 

Você está, portanto, ao nível do triângulo da terra, OD. 

É o lugar no qual se situa o painel de comando dos chacras com a faixa colorida da alma. 

Você remete a alma à terra e remete as memórias que estão estocadas ao nível do que se chama o 

cerebelo (que é, também, o órgão do inconsciente e das memórias com a hipófise, o hipotálamo), 

portanto, você puxa para a terra o que está atrás. 

No segundo movimento: 

O triângulo de fogo, ponta para o alto, portanto, invertido. 
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Você puxa a ilusão do terceiro olho, portanto, o triângulo, ponta para cima, ao nível do primeiro 

chacra, você o puxa para onde ele deve estar, ou seja, no fogo vital. 

No terceiro movimento: 

As energias ligadas ao kundalini (fogo por atrito) são puxadas, igualmente, ao primeiro chacra. 

Você puxa a serpente que está atrás, definitivamente, ao seu fogo vital, para que ele queime por si 

só. 

No quarto e quinto movimento: 

Uma vez que você tenha tudo restituído à terra, os movimentos que você faz com os pés – quando 

o pé direito vai à esquerda, à frente e à direita e idem para o quinto movimento, com o pé 

esquerdo – você harmoniza, diretamente, com o triplo fluxo descendente, do Espírito Santo, da 

radiação do Ultravioleta e da irradiação da Fonte, com os três componentes da Onda de Vida no 

Coração. 

É o caminho do movimento que é proposto neste período (o outro Caminho é aquele de Teresa). 

É uma autoliberação que faz, mesmo, escapar das noções de vibrações, de energia ou de escolha. 

Se você vai ao fim do movimento, ou seja, à quase perfeição do movimento, você se libera a si 

mesmo. 

Apenas você mesmo é que pode fazer isso. 

Pode ser feito pela manhã, ao acordar, ou quando você quiser. 

É a prática assídua que melhorará o movimento e que lhe permitirá dominá-lo. 

Quando o movimento é encontrado, muito exatamente naquele momento, isso se faz sozinho. 

Quando o encadeamento dos movimentos está perfeito, você verá, estará terminado. 

Não há questão a colocar-se. 

Quando o movimento torna-se perfeito, você rasga seus próprios véus, você mesmo, pelo 

movimento, sem passar pelo intelecto, sem passar pela vibração que se conhece, sem passar pela 

Onda de Vida, sem passar pelo canal Mariano nem por qualquer coroa. 

Muito rapidamente, os movimentos tornam-se mais fáceis. 

Esse movimento é como uma dança, e deve tornar-se fluido. 

Vamos até 21 de dezembro de 2014, para retificar nossa atribuição Vibral. 

—————- 

Li Shen  -A Arte Vibral 

Quando o movimento torna-se perfeito, 

Você se torna perfeito, 

Ou seja, livre, sem mental, 

Você rasga seus próprios véus 

O perfeito quer dizer aquele que superou 

A ilusão desse mundo 

————————– 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/12/a-arte-vibral-ou-o-movimento-do.html 
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NO EYES – 26 de novembro de 2014 

Eu sou No Eyes. 

Eu saúdo, em vocês, sua Eternidade e sua Chama de Amor. 

Eu já tive a oportunidade, há muito tempo, de explicar-lhes as diferenças existentes entre a Visão 

do Coração, a visão do terceiro olho, e eu vou, hoje, continuar isso, falando-lhes do que é possível 

ver, não mais através da visão, mesmo do terceiro olho retificado ou, mesmo, ao nível da Visão do 

Coração. 

Vou falar-lhes de visões tais como elas sobrevêm no Corpo de Existência. 

Primeiramente, vamos considerar o que se produz quando a visão da personalidade apaga-se, 

quando a Visão do Coração e a visão da cabeça apagam-se diante da visão tal como a considera 

seu próprio Corpo de Existência. 

A Visão no Corpo de Existência não obedece às regras presentes na Visão do Coração, inscritas em 

sua intimidade. 

A Visão do Corpo de Existência define-se em relação a si mesmo e é totalmente, eu diria, 

impermeável a um processo exterior. 

A Visão da Existência dá-lhes a ver, primeiro, por pequenos pedaços e, em seguida, em sua 

globalidade, o que é nomeado o Corpo de Existência. 

Esse Corpo de Existência nada tem a ver com o corpo astral. 

Ele é profundamente diferente. 

Sua Luz não é irradiada ao exterior, mas é emanada dela mesma. 

Esse Corpo de Existência é constituído de formas energéticas, que se distribuem em sobreposição 

de seu corpo físico e no qual sua Consciência pode passar, cada vez mais frequentemente e cada 

vez mais precisamente, com uma visão cada vez mais nítida do que ele é. 

Do mesmo modo que os olhos de carne podem contemplar sua mão, do mesmo modo o Corpo de 

Existência vê-se a si mesmo, através de suas funções e suas estruturas. 

Vamos esclarecer, antes de entrar nesse Corpo de Existência, por dar-lhes as manifestações que 

sobrevêm ao nível da Coroa Radiante da cabeça, e assinalando, de maneira indubitável, que vocês 

conseguem ver o que há a ver além da visão dos olhos, além da visão da cabeça e além da Visão 

do Coração. 

Poder-se-ia, para dar um nome, nomear isso de Visão da Consciência. 

Essa Visão da Consciência não se importa com um órgão ocular, uma vez que ver, nesse caso, 

estritamente, nada tem a ver com o aparecimento de uma imagem, qualquer que seja, mas, de 

algum modo, uma compreensão imediata que não passa pelo filtro do mental, que não existe no 

Corpo de Existência, mesmo na sobreposição com o corpo efêmero. 

Essa Visão da Consciência vai exprimir-se de diferentes maneiras. 

Chegar à Visão da Consciência é, já, estabelecer-se no Último, a tela mental, como a Visão do 

Coração, vai tornar-se Presença, na Infinita Presença, na Morada de Paz Suprema. 

A partir do instante em que você toca e instala a Infinita Presença, inteiramente branca, na qual 

não pode aparecer qualquer visão, qualquer imagem, em um primeiro tempo. 
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A partir do instante em que a estabilização na Luz branca e na Morada de Paz Suprema 

estabelece-se – o que pode tomar de alguns segundos a alguns minutos de seu tempo – naquele 

momento, você vai passar, antes ou depois, por estratos intermediários que não concernem, de 

modo algum, à Visão da Consciência. 

A Visão da Consciência vai dar-lhe, primeiro, a viver e a perceber de maneira direta, sem passar 

pelo que é nomeado um centro energético ou chacra, a visão de seu próprio Corpo de Existência 

em sua constituição. 

Do mesmo modo, eu o disse, que seus olhos veem sua mão e vê o ambiente, sua visão interior, 

ligada à Consciência, vê sua interioridade e o que ali se desenrola. 

Isso necessita de uma identificação e de uma visão, primeiro, desfocada e, em seguida, cada vez 

mais precisa, de seu próprio Corpo de Existência, a partir do instante em que você toca e estabiliza 

a Morada de Paz Suprema, caracterizada pela Luz branca uniforme, de um branco leitoso, Vibral, 

que é aquela do Éter, em sua totalidade. 

Em seguida você penetra, sem o querer, em Consciência, em seu próprio Corpo de Existência. 

Por analogia, é como se lhe fosse possível, e é, por vezes, possível, penetrar e ver o interior de seu 

próprio corpo, tanto na visão física dos órgãos como na visão etérea dos órgãos ou de qualquer 

elemento constituinte de seu corpo. 

Eu os lembro de que o Corpo de Existência não conhece nem a matéria nem a dualidade. 

Esse Corpo de Eternidade uma estrutura Vibral cuja plasticidade é total. 

O desenvolvimento dos potenciais desse Corpo de Existência – segundo as Dimensões que você 

percorre e explora, se esse é, para você, o caso – vai traduzir-se, primeiramente, pela visão 

sucessiva e, em seguida, permanente dos diferentes Triângulos elementares da cabeça. 

Esses Triângulos elementares da cabeça são-lhes dados a ver, portanto, não com os olhos que não 

existem, mas, diretamente, pelo Vibral, e isso, independentemente do que vocês nomeiam 

chacras, que pertencem a esse mundo. 

Assim, vocês verão o que eu nomearei, se quiserem, «treliça etérea». 

Essa treliça etérea manifesta-se nas Dimensões Unificadas a partir do instante em que você 

mesmo passa à Consciência Unificada. 

Naquele momento, a treliça etérea normal aparece-lhe sob a forma de um 

quadrilátero [quadrillage]ao nível do ambiente. 

Em seguida, ao nível de seu Corpo de Existência, você vai perceber nele os Circuitos Vibrais que 

constituem, primeiramente, as Linhagens que são as suas, ao nível do que nós nomearemos «DNA 

espiritual». 

Essas Linhagens correspondem, é claro, aos Triângulos elementares situados ao nível de sua 

cabeça. 

O início de percepção desses Triângulos faz-se, em geral, pelo Triângulo que corresponde ao Fogo, 

em seguida, pelo Triângulo correspondente ao Ar, em seguida, à Água e, enfim, à Terra. 

Isso se acompanha de percepções. 

Do mesmo modo que com sua consciência comum você é capaz de perceber a posição de seu 

dedo e de movê-lo, mesmo sem olhá-lo, aqui, ao nível da própria Consciência eterna, você tem a 
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possibilidade de ver, sentir, perceber, diretamente, seus Triângulos elementares correspondentes 

às suas quatro Linhagens. 

Elas se manifestam sob a forma de Triângulos de Luz. 

Você vai observar quadriláteros energéticos, quadriláteros etéreos que criam, no Corpo de 

Eternidade, estruturas, geralmente, triangulares semelhantes a Triângulos radiantes de forças. 

Vou tomar um exemplo muito simples a compreender: ao nível do que é nomeado o corpo de 

vitalidade no efêmero, existe um Triângulo radiante de energia no qual entram energias etéreas 

rarefeitas. 

Esse Triângulo de energia radiante no efêmero é constituído pelo que foi nomeado o segundo 

chacra, o terceiro chacra, o chacra do baço ou a Porta Atração. 

Esse é o Triângulo radiante o mais importante do corpo físico-etéreo desse plano. 

Uma vez presente o Corpo de Existência, em sobreposição em você, esse Triângulo radiante é 

substituído por outro Triângulo radiante, que compreende: o chacra do baço, o chacra do fígado e 

o ponto OD. 

A energia etérea restituída à sua liberdade manifesta-se, portanto, por um desses Triângulos. 

Existem inumeráveis deles. 

Existem inumeráveis circuitos nessa treliça etérea que constitui a totalidade de seu Corpo de 

Existência. 

Ao nível da estrutura energética, nada é fixo, tudo é móvel. 

Do mesmo modo que seus dedos movem-se, seus Triângulos elementares movem-se, para gerar 

certo número de processos de Consciência, que os leva a ver com a Consciência, diretamente. 

Essa visão não está localizada ao nível dos Triângulos, mas é a primeira coisa que lhes aparecerá, 

assim que o Corpo de Existência estiver em sintonia e em sobreposição do corpo efêmero. 

Cada Triângulo elementar possui três fios de Luz que unem os pontos um a um e que podem 

traduzir-se ou pela visão dessa treliça etérea triangular, ou por uma cor extremamente precisa 

para cada Elemento, que eu os deixarei descobrir por si mesmos, porque o conhecimento exterior 

para nada serve. 

Eu posso apenas dar-lhes os marcadores que lhes permitem identificar-se nos primeiros tempos 

do estabelecimento da Eternidade no efêmero, nos primeiros tempos da manifestação tangível, 

concreta, perceptível desse Corpo de Existência. 

Todos os Corpos de Existência, em todos os planos e em todas as Dimensões – até o limite do que 

foi nomeado, parece-me, o limite do antropomorfismo – dar-lhes-á a ver os Corpos de Existência 

em seu desenvolvimento segundo as Dimensões. 

Essa plasticidade é totalmente real e inevitável, uma vez que é a conformação de seu Corpo de 

Existência que faz com que vocês possam explorar tal Dimensão ou tal outra Dimensão, tal 

Linhagem estelar ou tal outra Linhagem estelar, em função, justamente, da ativação da vibração, 

se vocês preferem, de cada um desses Triângulos elementares da cabeça. 

Nessas estruturas, inúmeras estruturas vão aparecer-lhes, progressivamente, concernentes a essa 

treliça etérea do Corpo de Existência. 
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Se vocês tentam, pelo pensamento, ver o resto do Corpo de Existência, enquanto a Luz 

Adamantina não substituiu, integralmente, o fogo vital, vocês não terão qualquer possibilidade de 

ver com a Consciência, já, seu Corpo de Existência. 

A partir do instante em que a visão de seus Triângulos elementares é feita, no interior de vocês, a 

exploração dimensional pode prosseguir ou, se preferem, recomeçar. 

Naquele momento, progressivamente e à medida do tempo que se escoa, que pode tomar alguns 

minutos, alguns dias ou algumas semanas, vocês vão recuperar o funcionamento de seu Corpo de 

Existência, não para fugir desse plano, enquanto ele não está dissolvido, mas, bem mais, para dar-

lhes as ferramentas de sua própria autoexploração. 

Nos tempos em que vocês perceberão, como veem sua mão, mas sem passar pelos olhos, pelo 

olho da Consciência, se posso exprimir-me assim, que está presente por toda a parte no Corpo de 

Existência, vocês vão observar a atividade dos Triângulos elementares e das linhas principais que 

percorrem certos eixos que foram nomeados a Cruz Cardinal e as diferentes Cruzes que lhes foram 

descritas há anos. 

O simples fato de vê-las permite a atividade delas e permite-lhes desdobrar-se nos Multiversos, 

Multidimensões e no conjunto de manifestações dimensionais. 

Cada um de vocês não é levado a explorar isso, outros se deleitarão na Luz branca, outros viverão 

o desaparecimento total, mesmo, do Corpo de Existência. 

Mas existe, contudo, um reconhecimento prévio do conjunto de Triângulos elementares. 

Se você pede, antes de fechar seus olhos, antes de alinhar-se, para estar em seu Corpo de 

Existência, ele lhes aparecerá, muito naturalmente, sem procurar, sem forçar, sem protocolo 

algum, sem qualquer extravio possível. 

O interesse não é tanto de analisar o que se desenrola, exceto ao nível dos Triângulos 

elementares, porque é, para vocês, a zona a mais evidente a explorar, mas vocês constatarão, 

muito rapidamente, conforme a cor, a modificação de cor de um desses elementos do Corpo de 

Existência, de forma triangular: a cor, a irradiação, o brilho vai mudar. 

O posicionamento ao nível do ponto superior dos quatro Triângulos elementares e do ponto 

inferior do Triângulo revertido do Fogo vai deixar-se observar. 

A Vibração amplifica-se, a coloração muda e dá-lhes, naquele momento, acesso a múltiplas 

esferas, sem qualquer esforço e de maneira instantânea. 

Assim, a ação dos quatro Elementos dá-lhes a ver, a partir do instante em que eles estejam 

pacificados e manifestem-se, unicamente, em um modo Vibral e não mais em um modo vital, 

naquele momento, vocês poderão explorar seu Ser interior, em todas as suas dimensões e em 

todos os seus componentes. 

Vocês se aperceberão, muito rapidamente, que isso se tornou possível porque esse é seu caminho 

nesse mundo, antes de desaparecer nesse mundo e para esse mundo. 

Isso pode traduzir-se pelo que foi descrito por inumeráveis pessoas que exploraram a 

interioridade de seu Ser, não ao nível do corpo físico nem etéreo, mas, bem mais, ao nível do 

conjunto do Corpo de Existência. 
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O que deve ser vivido, naquele momento, não deve ser procurado, nem programado, nem 

antecipado. 

Retenham que tudo isso se faz sem qualquer vontade, de maneira totalmente espontânea e 

natural, e corresponde ao correto desenvolvimento, nesse mundo, das Partículas Adamantinas, de 

maneira total. 

Assim, a separação entre os planos estando desaparecendo, de maneira total, vocês terão cada 

vez mais acesso a essa percepção. 

E mesmo, eu diria, ao nível da visão física e não mais da Visão do Coração, como da visão interior 

nesse Corpo de Existência, ser-lhes-á dado a ver algumas coisas desse mundo. 

As coisas desse mundo não serão vistas de maneira amputada, mas ser-lhes-ão dadas a ver pela 

própria Consciência, como a linha diretriz e a linha condutora de toda matéria, ou seja, vocês não 

verão, simplesmente, o que é material e pesado, mas o ambiente sutil – e invisível, até o presente 

– de cada Ser em todos os seus corpos, tanto efêmeros como eternos. 

Isso lhes dará a ver, de maneira espontânea e sem procurar o que quer que seja, sua identidade 

estelar e a identidade estelar de tudo o que vocês observarão como irmãos e irmãs, tanto na 

Existência como quando eles não estão na Existência, uma vez que, quando eles não estão na 

Existência, uma vez que ela não está presente. 

Vocês terão, portanto, acesso, em um primeiro tempo, à visão e à arquitetura do que é chamado 

de auras ou corpos sutis que estão no interior do corpo, e auras que estão, é claro, no exterior do 

corpo. 

Mas as visões as mais importantes concernem, essencialmente, ao que é ligado às Linhagens 

Estelares, às Origens estelares e à constituição dos Triângulos elementares da cabeça, que lhes 

darão a ver diretamente, sem a ferramenta intelectual, sem a ferramenta perceptiva, de maneira 

que eu chamarei de Visão Direta, que não passa mais pelo Coração nem pela cabeça, mas que se 

imprime, diretamente, na Consciência. 

Assim, vocês serão levados a observar, sem projeção alguma, simplesmente pela imersão em seu 

próprio Corpo de Existência, tudo a que vocês portam a atenção, não para julgar, mas para fazer 

sua primeira experiência do que vocês são na Eternidade, antes que vocês sejam restituídos à sua 

Eternidade, de maneira definitiva. 

Trata-se, portanto, de uma forma de aprendizado, mas esse aprendizado não é, em caso algum, 

um trabalho. 

É apenas um deixar fazer e um abandono, ou seja, o que quer que seja visto, convirá não procurar, 

na consciência comum, apropriar-se ou interpretar ou procurar um sentido ou um significado para 

o que é percebido, mas, como sempre, deixar a experiência ser vivida. 

Isso os levará a uma compreensão que eu qualificaria de natural, que não passa por qualquer filtro 

do efêmero, qualquer condicionamento que possa, ainda, existir, de maneira, certamente, 

limitada, mas que arrisca induzir a erro. 

Essa Visão será direta. 

Ela não passa nem pelo Coração nem por um sentir vibratório, mas, bem mais, pela instalação, 

com o tempo, na Morada de Paz Suprema. 



163 
 

O que é dado a ver é, simplesmente, como eu o digo, o início da experiência em sua Eternidade. 

Isso necessita, efetivamente, de passar por certo número de elementos que os devolverão à sua 

total Autonomia e à sua total Liberdade. 

Assim, portanto, nada há a procurar, a ver, simplesmente, estabelecer-se na Morada de Paz 

Suprema, e, muito naturalmente, revelar-se-ão a você a Luz branca, Infinita Presença e estruturas 

de Corpos de Eternidade, progressivamente e à medida dos dias e das semanas, progressivamente 

e à medida de seu ritmo interno, mas, também, do ritmo da Terra no estabelecimento da Luz 

sobre esta terra, para realizar o que foi anunciado, não mais, unicamente, a Liberação da Terra, 

mas a Ascensão da Terra em outra Dimensão, deixando como uma tela ou como um fantasma a 

Terra de terceira dimensão, como totalmente esterilizada. 

Isso se produzirá por um salto quântico da Consciência, tal como os Arcanjos – e, em especial, 

Anael – puderam explicá-lo durante o ano de 2012, em sua última parte. 

Assim, vocês terão os marcadores confiáveis e precisos da presença do Corpo de Existência. 

Assim, a partir de sua presença obtida e vista, caberá a vocês realizar as experiências, sem 

procurar dirigir isso, de maneira alguma, tal como elas se apresentam à sua Consciência, porque 

elas são as mais naturais que se apresentarão, e as mais espontâneas, sem qualquer esforço da 

pessoa e sem qualquer esforço da Consciência eterna. 

Isso lhes permitirá explorar o que é necessário para vocês, em função de seu posicionamento e em 

função do que é nomeado seu futuro, se futuro há. 

Assim, portanto, durante essa fase que se inicia em muito pouco tempo, convém não estar à 

escuta de maneira exagerada, mas, antes de tudo, estabelecer a Morada de Paz Suprema, cujo 

marcador – além da Alegria e do Contentamento – é o aparecimento da Luz branca, na qual virá 

aparecer-lhes, em seu ritmo, segundo o calendário da Terra, também, sua própria Verdade eterna 

em sua estrutura e seu funcionamento. 

Assim, portanto, não haverá mais possibilidade, naquele momento, de escapar de sua própria 

Eternidade, de um modo ou de outro. 

É claro, vocês não terão todos os dados de funcionamento desse Corpo na imediaticidade do 

instante vivido na Morada de Paz Suprema. 

Do mesmo modo que o recém-nascido e o bebê aprendem a andar, do mesmo modo o Corpo de 

Existência é, de imediato, constituído, mas para aprender a utilizá-lo, é necessária, aí também, 

uma forma de aprendizado que se faz espontaneamente, em alguns casos, mas que será, de todo 

modo, o objeto de um desenvolvimento específico, uma vez o Choque da Humanidade passado, 

durante o período de transição dimensional da Terra. 

Vocês não têm, portanto, que se preocupar com outra coisa que não viver o que é proposto, 

espontaneamente, pelo Corpo de Existência, sem procurar, de maneira alguma, dirigir o que quer 

que seja. 

Porque é o melhor modo de deixar-se penetrar pelo que é vivido, pelo que é visto, sem interferir, 

de maneira alguma, porque vocês não têm, ainda, a possibilidade de controlar e dirigir, 

inteiramente, esse Corpo de Existência, o que se tornará o caso a partir da Estase concluída, ou 

seja, após o que Maria lembrou-lhes serem os Três Dias de Trevas. 
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Há, portanto, uma ressonância desse Corpo de Existência, pelo acesso à Morada de Paz Suprema, 

que organiza, em vocês, e sem participação da vontade da pessoa, certo número de experiências 

que conduzem, de maneira geral, a um reforço da Morada de Paz Suprema, a um reforço, se isso é 

possível, da Alegria e, sobretudo, um início de dissolução do efêmero, em seus diferentes 

componentes, ou seja, tanto o corpo físico como a consciência comum, como todas as realizações 

e todos os condicionamentos, assim como o mental nele mesmo e o corpo emocional nele 

mesmo, o que pode, por vezes, dar-lhes a impressão de não mais estar adaptado à superfície 

desse mundo, de não mais estar adaptado à sua vida. 

É um período de transição se passará de maneira mais ou menos consciente e mais ou menos 

evidente, antes, mesmo, do início da Estase. 

Uma vez passada a Estase, a liberdade será total para vocês, quer vocês estejam na sobreposição 

de seu corpo físico, em seu Corpo de Existência ou, simplesmente, no Corpo de Existência, se o 

corpo físico não seja mais do que um cadáver no qual vocês não habitam mais. 

A partir desse instante e após a Estase, produzir-se-á certo número de eventos que não terão 

necessidade de qualquer interpretação, como quando da Visão da Consciência na Consciência de 

Eternidade, porque isso não se presta a qualquer discussão, a qualquer interpretação e a qualquer 

projeção. 

O que se desenrolará dentro desse Corpo de Existência permitirá a vocês completar, utilmente, 

pela Vicência, as funções das diferentes partes e estruturas energéticas desse Corpo de Existência. 

Isso não pode ser desvendado mais adiante, mas eu lhes dei, simplesmente, detalhes que se 

manifestarão a vocês por uma visão ainda diferente do que foi nomeada a Visão do Coração há 

alguns anos. 

Essa Visão não é suportada por um órgão, mas compreende o conjunto da estrutura energética, 

primeiramente, os quatro Elementos e suas Linhagens, assim como o DNA espiritual nas Luzes da 

Coroa Radiante da cabeça triangular, para, depois, investir o Corpo e manifestar-se a vocês. 

Certo número de elementos será comunicado, bem após a Estase, àqueles que tiverem esse Corpo 

de Existência ativo, quer eles estejam ou não com seu corpo físico no interior, o que não fará, de 

qualquer modo, diferença alguma para aqueles cuja Consciência estará no Corpo de Existência, 

quer o corpo físico esteja lá ou não. 

Isso corresponde, real e concretamente, à fase da Ascensão individual e coletiva, que começa 

agora, através de suas vivências, suas experiências e seus posicionamentos. 

Isso é chamado a Atribuição Vibral, mas, também, a iluminação do que restava a iluminar, em toda 

Clareza, em toda Precisão. 

Esse processo é um processo normal. 

Ele pode, por vezes, ser vivido como surpreendente, tanto mais facilmente, se vocês têm a 

capacidade para desaparecer de si mesmos na a-consciência. 

Não há regressão, a partir do instante em que volta não é um bloqueio do Absoluto ou uma volta 

atrás, mas, bem mais, a exploração do potencial do Absoluto que vocês são. 

Isso corresponde à Liberação. 
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A Liberação faz-se com ou sem o corpo, com a mesma disposição e a mesma facilidade, a partir do 

instante em que houver uma sincronia entre seu momento individual e o momento coletivo, o 

que, obviamente, dar-lhes-á marcadores por sua vivência, extremamente nítidos, extremamente 

precisos, que não sofrem qualquer interrogação, qualquer questionamento, e outras respostas 

que não o que é visto. 

A partir desse instante, vocês estarão livres, quer estejam com corpo ou sem ele nesse mundo que 

está desaparecendo. 

Algumas estruturas energéticas aparecer-lhes-ão, então, até agora invisíveis. 

Bem além da treliça etérea preexistente à Terra, ser-lhes-á dada a oportunidade de ver o que lhes 

foi escondido até o presente. 

Isso corresponde tanto às evoluções 3D paralelas à sua, não falsificadas, concernentes aos Elfos, 

os Silfos, os Gnomos e as Salamandras. 

Isso concerne ao que foi considerado, até o presente, como personagens imaginários ou que 

povoavam o astral, mas que têm, também, uma contrapartida nos domínios da Eternidade. 

Eu quero falar, antes de tudo, dos Dragões e, antes de qualquer coisa, eles. 

E, em seguida, ser-lhes-á levado a ver, em si, pelas viagens dimensionais, os habitantes de outros 

mundos, e vocês se aperceberão, com grande facilidade, que todos os Corpos de Existência são 

absolutamente idênticos. 

Eles tomam uma diferenciação apenas na viagem dimensional que corresponde ou a uma 

Linhagem, ou a um Sistema Solar, ou a uma determinada Dimensão. 

Vocês terão a liberdade dimensional total. 

Vocês farão, naquele momento, a experiência de certo número de coisas sobre a terra, que foram 

chamadas, há muito tempo, reagrupamentos. 

Esses reagrupamentos serão vividos de forma completamente natural. 

Ou vocês estão no Corpo de Existência sem qualquer corpo físico, seu Corpo de Existência será seu 

veículo, para devolvê-los onde vocês devem ser devolvidos. 

Essa não será uma informação mental comunicada, mas uma evidência para vocês, tanto mais que 

as estruturas invisíveis que correspondem a ela serão visíveis de maneira perfeita. 

Aparecerão a vocês os vórtices da Terra, aparecer-lhes-ão as embarcações de Luz em sua 

majestade, de qualquer Dimensão que elas venham, e que cercarão a Terra. 

Ser-lhes-ão dados, também, a ver todos aqueles de vocês presentes, nesse mundo e sobre esse 

mundo, para esse tempo final, quaisquer que sejam suas origens estelares, em suas Dimensões 

estelares de origem. 

Isso será vivido com grande Alegria, e vocês verão, naquele momento, a realidade de suas 

Linhagens, a realidade desses Seres e Consciências que povoam essas Dimensões as mais elevadas. 

Vocês terão, também, a visão do plano etéreo da Terra, mas, também, do plano causal da Terra, 

que lhes dá a ver não mais, unicamente, as entidades, mas a organização dimensional, a partir do 

instante em que a Luz branca tiver tocado o solo, inteiramente, durante um período que vocês 

conhecem, agora e já, que será de 132 dias, como Maria confirmou-lhes. 
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Assim, retenham bem que tudo isso é fácil e, no entanto, não tem, absolutamente, que ser 

procurado, de maneira alguma, mas revelar-se-á a vocês por si só, a partir do instante em que a 

sobreposição do Corpo de Existência e do corpo efêmero for realizada. 

E, a partir do instante em que a Luz tocar a terra, qualquer que seja a evolução de seu corpo, sua 

Consciência viverá a Ascensão, naquele momento. 

Isso não quer dizer que o processo tenha, definitivamente, terminado, uma vez que, como eu 

acabo de dizer, restarão 132 dias. 

Durante esses 132 dias, certo número de elementos vibratórios ser-lhes-á comunicado, para 

concluir sua Liberdade, para não ter que experimentar o conjunto de possíveis e serem, 

diretamente, funcionais em sua Atribuição Vibral na saída desses 132 dias, o que lhes permite 

estabelecer-se em suas Moradas de Eternidade, quaisquer que sejam. 

Aí estão os elementos que eu desejava submeter à sua sagacidade, se posso dizer. 

O importante é permanecer tranquilo, o importante é nada querer, porque essas experiências 

produzir-se-ão por si só, sem qualquer intervenção de seu corpo físico e dos corpos inferiores 

ainda presentes. 

A Luz, aí também, nesse nível, encarrega-se e dirige o que deve acontecer como experiência e 

como aprendizado. 

Não é, de modo algum, a pessoa que decide isso. 

Assim, portanto, vocês verão, por si mesmos, que, se quiserem fazer algo, terão dificuldades para 

fazê-lo, enquanto se a Luz organiza-o por vocês, isso se desenrolará com a facilidade a mais 

evidente. 

Isso é importante porque permitirá a vocês, ao mesmo tempo, comunicar-se pela telepatia direta, 

ao mesmo tempo, agir em seu ambiente e em sua estrutura, assim como o grau de 

desenvolvimento de sua Consciência, ao mesmo tempo sabendo que, mesmo se vocês são 

Liberados Vivos, resta a viver a Liberação sem esse corpo. 

Tudo isso se instala em seu ritmo e nada mais demanda de sua parte do que permanecer na 

Humildade, no Silêncio interior e, eventualmente, na Dança do Silêncio, tal como ela lhes foi 

proposta por um dos Melquisedeques. 

Tudo isso é extremamente simples e natural. 

Só o que pode permanecer nas estruturas efêmeras, concernente não mais ao medo, mas à 

necessidade de sentidos e de significados, poderá desviá-los do que há a viver, de maneira 

espontânea e natural. 

Mas isso não poderá durar, porque vocês constatarão, muito rapidamente, por si mesmos que, a 

partir do instante em que se exprime uma curiosidade e, simplesmente, uma curiosidade da 

pessoa, vocês não têm acesso a esse Corpo de Existência – mesmo se ele estiver aí, para explorá-

lo. 

A exploração faz-se natural e independentemente de vocês, em alguns momentos de seus dias e 

de suas noites, conforme suas disponibilidades para viver isso. 
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Isso não deveria, além da medida, impedi-los de continuar sua vida usual e habitual nas melhores 

circunstâncias, mas prepará-los, ao mesmo tempo, para instalá-los na Eternidade, sem qualquer 

choque, sem qualquer resistência e sem qualquer dificuldade. 

Assim, portanto, acabo de dar-lhes os marcadores absolutamente fundamentais do acesso à sua 

Existência, não mais no Sol, mas diretamente, aqui mesmo, nesta terra, nesse corpo, e que, no 

entanto, não concerne a esse corpo, devido, como eu o disse, à sobreposição e a adequação total 

do corpo efêmero e do Corpo de Existência. 

Isso corresponde, seguramente, ao início de constituição da crisálida e ao nascimento efetivo da 

borboleta em sua Dimensão de origem, em uma de suas Linhagens estelares, com um preparativo 

durante 132 dias, o que permite evoluir, a partir do fim desses 132 dias, em toda Liberdade, em 

toda Dimensão e em todo mundo. 

Exceto aqueles, é claro, que terão escolhido liberar, deliberadamente, outro Sistema Solar. 

Nós dizemos, agora e já, bem vindos a esses irmãos e irmãs que, agora e já, são os futuros 

Melquisedeques e as futuras Estrelas de uma terra desconhecida para vocês, até agora, que 

haverá a liberar. 

Isso se fará nas melhores condições possíveis, porque, doravante, toda Liberação de um Sistema 

Solar dará não, unicamente, um impulso inicial, quando da descida, novamente, na encarnação, 

mas dará, também, a possibilidade, pelo que foi instalado em suas estruturas de Eternidade, de 

manter o laço com seu Corpo de Eternidade, o que não era o caso nesse mundo. 

Isso quer dizer que a Liberação dos próximos mundos não se faz pela falsificação e a ruptura da 

pessoa em sua Eternidade, contrariamente ao que deve ter acontecido sobre esta Terra, para 

evitar a perda da individualidade ocasionada pelos Arcontes e reparada, se posso dizer, na fase 

inicial do que foi criado, ou seja, a Atlântida, há mais de 52.000 anos. 

Alguns Lipika cármicos preservaram o que é nomeada a individualidade, para permitir a vocês, 

hoje, ser liberados, se esse é seu desejo e, mesmo, se não o é, devido à Liberação da Terra que 

lhes permite experimentar o Face a Face e dar-se conta do Juramento e da Promessa. 

Tudo isso, como vocês se apercebem, se já não é o caso, é perfeitamente orquestrado, 

perfeitamente em sintonia com tudo o que nós havíamos anunciado, uns e outros, assim como os 

Arcanjos. 

Isso não poderá dar qualquer dúvida para vocês, isso se tornará uma evidência, cada vez mais 

patente, que vem pôr fim a todo cenário de ilusão e de predação que possa, ainda, manifestar-se, 

devido à não presença de seu Corpo de Existência, o que quer que vocês tenham vivido ao nível do 

Fogo Vibral ou, ainda, da Onda de Vida ou, ainda, do Canal Mariano ou, ainda, das Coroas 

Radiantes. 

O que acontece é, portanto, um processo de Dissolução/Aparecimento que sobrevém para a 

maior parte de vocês, de maneira consciente e evidente, sem qualquer choque, sem qualquer 

sofrimento e, sobretudo, sem qualquer arrependimento. 

Assim, nesse momento, vocês se posicionam sozinhos em sua própria evolução. 
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O Juramento e a Promessa necessitam da visão desse Corpo de Existência, no momento final ou, 

por antecipação, mesmo, dos 132 dias, como é o caso para vocês, que viveram a ativação, pelo 

menos, de uma das Coroas Radiantes, da cabeça ou do Coração, ou do Sacrum. 

Qualquer que seja o grau de alteração do Fogo Vibral ou do fogo vital, não pode ali haver erro 

porque, através disso – e é, aliás, pedido a vocês não emitir qualquer julgamento, porque vocês 

não têm, em momento algum, enquanto não têm essa Visão da Consciência da Existência, os prós 

e os contras perfeitos do que se desenrola em si, como em seu ambiente e suas relações, ou 

diversas fontes que vocês possam ler, ouvir ou viver. 

Assim, portanto, o julgamento freia o acesso à Existência, o julgamento impede-os de ver 

claramente, o julgamento afasta-os da instalação desse Corpo de Existência, a dualidade afasta-os 

da instalação das quatro Linhagens e da ativação das quatro Linhagens em vocês, assim como da 

percepção dessas Linhagens no exterior de vocês. 

Assim, eu os engajo a permanecer, nos processos que vão viver, o mais neutro possível, devido, 

mesmo, à sobreposição transitória dos corpos efêmeros e os corpos eternos. 

É um aprendizado, e esse aprendizado acontecerá do melhor dos modos, a partir do instante em 

que vocês permaneçam na Humildade, a partir do instante em que vocês não julguem, a partir do 

instante em que vocês não procurem saber e viver o bem ou o mal, nem a vê-lo no exterior, mas, 

realmente, transcendê-lo. 

Naquele momento, o último véu rasgará. 

Eu lhes assinalo, aliás, que é apenas você que pode rasgá-lo, por intermédio do Corpo de 

Existência, instalando-se nele. 

Eu os lembro de que lhes foi comunicado certo número de elementos que apenas podem ser 

realizados por vocês: seja a Humildade, o Pequeno Caminho de Teresa, seja viver os movimentos 

dados pelo Mestre de Shaolin, Li Shen, que lhes permitem, então, liberar-se, vocês mesmos, não 

pela Vibração, não pela Consciência, mas, simplesmente, pela ressonância desse corpo com a 

Eternidade. 

Cabe a vocês experimentá-lo, cabe a vocês vivê-lo e cabe a vocês descobri-los. 

Foi-me pedido para dar-lhes esses alguns marcadores, para evitar, nos primeiros tempos, 

mecanismos de confusão ou de incompreensão que vão dar-lhes não erros, mas, simplesmente, o 

que eu chamaria de tergiversações ou, eventualmente, o que vocês nomeariam, de modo 

divertido hoje, nesse mundo no qual vocês estão, eu chamaria isso de um « bug » da Consciência. 

Mas o bug da Consciência não é nem o bem nem o mal, ele é apenas uma adaptação. 

E, aliás, eu esclareço que inúmeros de vocês, aqui e alhures, sem o saber ou sabendo, já 

realizaram sua Atribuição Vibral. 

O fato de ver o Corpo de Existência, o fato de viver a Consciência do Corpo de Existência nesse 

corpo assinala a realização de sua Atribuição Vibral. 

Simplesmente, o fato de ver sem os olhos, sem o Coração, a Consciência, diretamente, verá os 

Triângulos elementares que correspondem às Linhagens no plano original e na estrutura 

energética do Corpo de Existência, presente, completamente, nesses quatro Triângulos 

elementares. 
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Eis o que me foi pedido, então, transmitir-lhes. 

Não haverá questões, porque isso foi suficientemente claro. 

Bastará a vocês reler isso e deixar as coisas desenrolar-se sem ali misturar qualquer personalidade. 

Porque, caso contrário, de modo transitório, vocês experimentarão, entre seu Corpo de 

Eternidade e seu corpo físico, não uma dualidade simples, mas uma forma de dualidade que é 

apenas transitória. 

Porque, de fato, como nós o dissemos, vocês estão todos liberados. 

Assim, portanto, aquele que vê a dualidade após ter vivido o Si, nada mais é do que aquele que 

será o próximo Melquisedeque. 

Nós dizemos, portanto, nós, Estrelas, bem vindos aos novos Melquisedeques, não desta Terra, 

mas de um novo Sistema Solar a liberar. 

Quanto aos outros, nós lhes desejamos bom retorno à sua Eternidade, à Liberdade, à Autonomia, 

à Alegria eterna, à restituição a si mesmos. 

Foi-me, também, solicitado concluir minha intervenção pela ativação, em vocês, do Triângulo da 

Terra, porque o Triângulo da Terra, ou seja, sua Linhagem elementar ligada ao Elemento Terra, 

está, diretamente, em ressonância com as rupturas do último véu. 

Do mesmo modo que a Ascensão da Terra começava pela manifestação elementar que lhes foi 

anunciada há muito tempo, a ativação do Fogo, que se traduz, sobre a Terra, pela ativação do 

Cinturão de Fogo do Pacífico, isso está realizado. 

A ativação da Água, que dá algo que é muito conhecido sobre esta Terra, que é chamado o Dilúvio, 

a ativação do Ar, que dá a viver modificações climáticas extremamente importantes, que fazem 

com que onde fazia calor haverá a neve e onde havia a neve, será o deserto. 

Assim, cada Elemento revela-se. 

O Elemento Terra da Terra e sua liberação corresponde ao que havia sido nomeado pelo 

Comandante, a expansão da Terra, já observável sobre esta Terra pelo aparecimento de buracos. 

Esses buracos a nada mais são ligados que não a rupturas, de momento, organizadas, da crosta 

terrestre e do manto terrestre, para evitar certo número de processos desagradáveis enquanto o 

sinal celeste não é manifestado. 

Assim que vocês tenham assimilado isso, assim que vocês viverem isso, vocês estarão 

inteiramente livres, mas, contudo, enquadrados pelas forças de Luz, durante esses 132 dias. 

Resta, agora, a efetivamente ver, em vocês, o momento em que vocês veem e o momento em que 

vocês interpretam; a, efetivamente, ver, em si, o momento em que vocês estão na Verdade de seu 

Ser ou na verdade de outro. 

Isso se manifesta pela Luz branca, pela capacidade para desaparecer, pela capacidade, sem 

procurá-lo, para ver suas próprias Linhagens, na expressão energética Vibral dos Triângulos 

elementares, como na representação, ou mesmo o acesso ao animal terrestre que representa sua 

Linhagem. 

Eu vou, então, permitir-me fazê-los viver o desvendamento parcial do Triângulo elementar da 

Terra, que é a fecundação pelo Feminino Sagrado… 
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… Ativação do Triângulo da Terra… 

Eu rendo Graças, novamente, por sua Presença. 

No Eyes saúda sua Existência. 

——————————- 

Transmitido por Sophie 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3309-2014-11-26-N0-EYES.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/12/no-eyes-por-sophie-26-de-novembro-de.html 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3309-2014-11-26-N0-EYES.htm
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MARIA – 26 de novembro de 2014 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. 

Bem amados filhos, eis-me entre vocês e em vocês, com todas as Graças e as bênçãos de minha 

Presença. 

Minha presença, hoje, é mais importante do que minhas palavras, que lhes trazem, de nossa 

comunhão, ao meu Apelo. 

Inúmeros de vocês, em diferentes momentos determinados, pelo Canal Mariano, percebem-me, 

ou eu ou uma de minhas Irmãs Estrelas que, em definitivo, fazem apenas remetê-los à sua própria 

Eternidade, à sua própria Existência. 

Hoje, vocês têm sido informados, nesses últimos tempos, do conjunto de possibilidades que se 

oferecem a vocês em seu futuro e atualização vibratória. 

Inúmeros elementos foram-lhes dados a viver, a enfrentar, a confrontar, para ver se, em si 

mesmos, havia essa capacidade para ir às profundezas do Silêncio interior, para deixar 

desaparecer a pessoa e suas limitações. 

Então, hoje, vocês vivem certo número de coisas, essas coisas não estão aí, de momento, nem 

para puni-los, nem para gratificá-los, mas, bem mais, para permitir-lhes ver e viver o que há a 

viver, em função de quem vocês são, nesses momentos. 

Também, durante este período, vocês vão aperceber-se, se já não foi feito, de que a única solução 

na passagem da Porta Estreita, para a dissolução completa da alma, apenas pode encontrar-se em 

vocês, nesse corpo, nesse Templo, mas, de modo algum, em outro lugar, ou seja, nem em suas 

memórias, nem em seus contatos, nem em seu próprio corpo emocional, nem corpo mental e, 

ainda menos, em seu corpo causal. 

A Luz restitui-os à sua Eternidade e, da facilidade com a qual vocês passam do Eterno ao efêmero, 

e do efêmero ao Eterno, mostra-lhes sua capacidade para ser, de algum modo, flexível, para ser, 

de algum modo, Amor, quaisquer que sejam as circunstâncias. 

Voltar-se ao interior de si vai tornar-se, cada vez mais, a evidência para cada um de vocês, em seu 

espaço interior, no qual não existem qualquer suporte e qualquer aporte exteriores que não você 

mesmo. 

Naquele momento, vocês viverão a ausência de distância entre nossos planos e seus planos, aqui 

mesmo, onde vocês estão. 

É nisso que vocês terão a validação e a certificação de quem vocês são, e de onde estão. 

Isso apenas pode acontecer em um Coração que não está agitado, em um mental que se apaga, e 

emoções apaziguadas, que os faz situar, para além de toda causalidade, na Graça a mais pura. 

Hoje, mais do que nunca, e nos dias que se desenrolam em vocês, nesse mundo, vocês terão a 

oportunidade de verificar, por si mesmos, o que os anima e que os move. 

Será que o que os anima, e que os faz mobilizar-se vem de vocês ou vem de outros lugares? 

Porque, lembrem-se, após o meu Apelo, no Face a Face, há apenas você, e você sozinho, nada 

mais que pode vir do exterior, nem de seu corpo mental, nem de seu corpo astral, nem de seu 
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corpo causal e, ainda menos, é claro, de tudo o que lhe foi possível estabelecer em suas 

ressonâncias, suas relações e suas interações. 

Esse momento é, para você, para cada um de vocês, eu diria, o último momento de Verdade, o 

último momento de Graça porque, até o último minuto, até o meu Apelo, há a possibilidade, como 

minhas Irmãs disseram, ao mesmo tempo de ver onde você está e mudar o que você é e, desta 

vez, não mais pela energia, não mais pelo exterior, não mais pela nutrição da qual nós o regamos, 

mas, exclusivamente, em sua capacidade para estar sozinho em seu Face a Face, 

independentemente de todo modelo, independentemente de toda Luz exterior, 

independentemente desse mundo e independentemente dos gritos do ego, assim como dos gritos 

de suas emoções e de seu mental. 

A paz encontra-se na algazarra, e a algazarra de suas estruturas efêmeras vai tornar-se cada vez 

mais intensa, progressivamente e à medida que a Eternidade revelar-se, viver-se e instalar-se. 

A palavra chave é Amor, a palavra chave é deixar agir a Luz, a hora não é mais do trabalho sobre si, 

a hora não é mais para a mobilização de energias de maneira artificial, mas, bem mais, uma vez 

que você tenha levado a efeito todos os preparativos, tais como eles lhe foram comunicados, 

permitirá a você ver-se e, sobretudo, fazendo calar toda noção de vibração, de energia, de mental, 

de causal, colocar-se em ressonância com sua Luz. 

Um dos Anciões, que se exprimiu pela primeira vez há muito poucos dias, revelou-se sob sua 

verdadeira identidade. 

Ele lhes deu um elemento essencial, que vem fazer ressoar sua estrutura física na Eternidade, 

estabelecendo-os, se vocês aceitarem, de maneira imediata, no Silêncio interior da Graça e no 

desaparecimento a esse mundo. 

Minha irmã Teresa veio, também, falar-lhes do caminho o mais direto e o mais rápido, que é o 

Pequeno Caminho. 

Eu os remeto a ela, para as explicações concernentes a isso, mas, em definitivo, hoje, vocês 

tomam consciência de certo número de coisas que existem em vocês e ao seu redor, então, eu 

diria que são os últimos véus que são levantados, e a iluminação nua e a mais absoluta possível 

que vem iluminar e dissolver o que não é essa própria Luz. 

Então, ser essa Luz é, simplesmente, reconhecer o que vocês são, na Eternidade, mesmo se vocês 

ali não tenham acesso pela Vibração, pela Visão ou pelo Coração, mesmo se lhes pareça duvidar 

ou viver estados não estabilizados ou não estabelecidos. 

Tudo isso não tem mais qualquer importância, porque a Graça está em vocês, a partir do instante 

em que vocês a deixam desabrochar, a partir do instante em que vocês a deixam manifestar-se, 

sem nada mais querer manifestar, sem qualquer vontade pessoal, sem qualquer desejo de 

modificar o que quer que seja. 

O Acolhimento do Feminino Sagrado, Meu Acolhimento consiste nisso, esvaziar-se, totalmente, do 

que concerne à ilusão, não para suprimir a ilusão, que apenas pode ser transcendida 

pelo switch da consciência, assim nomeado pelo bem amado Sri Aurobindo, ou, ainda, o salto 

quântico da consciência, tal como enunciado, há muito tempo, pelo Arcanjo Anael. 
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O conjunto do que vocês observam, tanto em vocês como ao seu redor, está aí apenas para refiná-

los vocês mesmos, em sua própria percepção de si mesmos, para além de toda ilusão, de toda 

construção e de toda suposição. 

Para isso, efetivamente, é preciso deixar-se atravessar pelo que se desenrola, não apegar-se a 

nada e nada prender. 

Deixar desenrolar-se a inteligência da Luz, tanto em si como ao redor de si é, já, sair da dualidade 

por questionamento, da dualidade por sondagem do bem e do mal. 

Vocês devem ir, totalmente, e em acordo com a Luz Vibral, na dissolução da dualidade. 

O que vocês manifestam, em si, através do que exprimem, através do que sua vida reserva-lhe 

como resistência ou como facilidade, mostra-lhes, muito exatamente, onde vocês estão. 

Nada há a fazer em relação a isso, há apenas, mesmo se isso lhe desagrade, que aceitar isso e 

deixar fazer o que deve ser. 

A Partir do instante em que o Pequeno Caminho pareça-lhes uma solução, a partir do instante em 

que os movimentos da Dança do Silêncio pareça-lhes a solução, então, não lhes resta mais do que 

manifestar isso em vocês, através de seu corpo, sem recorrer a que quer que seja mais, nem 

reflexão, nem emoção, nem projeção, nem antecipação nem memória que volta ao momento em 

que vocês praticam isso. 

Assim, qualquer que seja a Atribuição Vibral, e qualquer que seja seu posicionamento, ser-lhe-á 

dado, de maneira indelével, como disseram minhas Irmãs, a ser revelado a si mesmos, antes do 

solstício de inverno. 

É claro, vocês não estão sem ignorar, através da intensidade do que é vivido em vocês, como da 

intensidade dos elementos na superfície desta Terra que tudo o que se desenrola, nesse 

momento, concorre para a conclusão da Grande Obra, ou seja, o que eu nomearia o fim da Obra 

no Branco e a restituição a si mesmos, ou seja, a vivência, como disse a Fonte, do Juramento e da 

Promessa, que os leva a responder a Cristo: «é você ou não?». 

Você está em rebelião, você está na vontade de reivindicar algo ao invés de deixar fazer a Luz? 

É agora que você vai verificar, por si mesmo, eu diria, suas capacidades de abandono à Luz, 

inteiramente, assim como a ressonância e a atualização do que se desenrola em relação a esse 

abandono. 

Tudo isso se faz, eu o repito, ainda uma vez, naturalmente, essa iluminação é aquela que precede, 

de maneira imediata, Meu Apelo. 

Então, eu os lembro, uma vez que isso não foi repetido há muito tempo, que o que foi nomeado 

de «os três dias de estase» continua cada vez mais próximo de você, na borda de sua porta. 

Você já percebe os efeitos disso e os sintomas, quer seja por seu desaparecimento repentino, 

fazendo algo nesse mundo, quer seja pela profundidade de seu Silêncio interior, quer seja pela 

iluminação, por vezes brutal e violenta, que pode surgir em sua vida, através de suas interações, 

através de suas relações, através, mesmo, de sua simples atenção e intenção. 

Isso quer dizer, simplesmente: onde você coloca seu ponto de vista? 

Você está no Amor sem condição ou está no Amor com condição? 

Você tenta, ainda, encontrar o bem e o mal, que existe apenas em você e em nenhum outro lugar? 
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Você está, ainda, identificando as correntes de vida alterada que percorrem, ainda, a superfície 

desse mundo, ou você se estabeleceu na Morada de Paz Suprema? 

Você sabe que as resultantes são profundamente diferentes, a saber: a Paz ou a guerra, o Amor ou 

o ódio, o Amor ou o medo. 

Assim que o medo é estabilizado e eliminado pelo fato de tê-lo visto, o Amor vai tomar todo o 

lugar. 

O Amor vai preencher, por sua Luz, o conjunto de suas estruturas físicas. 

Alguns de vocês já percebem o Corpo de Existência, no interior de si mesmos, que se manifesta 

pela percepção clara e consciente, em primeiro lugar, do que foram nomeados os Triângulos 

Elementares da cabeça. 

Esses Triângulos Elementares da cabeça são diretamente ligados ao que foram nomeadas suas 

origens estelares, sua origem estelar, e suas linhagens estelares, que lhes dão a viver os diferentes 

componentes de suas linhagens, por vezes, de modo que eu qualificaria de excessivo e exagerado, 

simplesmente, para permitir-lhes rir e ver o jogo que se desenrolava até agora em vocês, 

inconscientemente. 

Alguns de vocês têm esclarecimentos que se produzem para aquilo que vocês prestam atenção, ou 

aqueles a quem vocês prestam atenção. 

O que é que vocês nutrem, em si, e o que é que vocês nutrem no exterior de si? 

Daí decorrem estratégias, eu diria, de adaptação, que visam torná-los fluidos em relação, eu diria, 

à emissão de Luz final. 

Isso, vocês sabem, será anunciado por mim mesma, muito exatamente, setenta e duas horas antes 

que comece o aparecimento do Sinal Celeste. 

Então, é claro, se você está estabelecido na Felicidade da Morada de Paz Suprema, não há 

qualquer angústia, qualquer projeção, qualquer necessidade de saber ou de compreender o que 

se desenrola, mas um reforço do desejo de estabelecer-se na profundeza de seu Silêncio interior, 

na qual não existe qualquer possibilidade de discriminação, de julgamento e de bem e de mal, 

porque, naquele momento, e unicamente naquele momento, você transcendeu toda noção de 

bem e de mal. 

Eu os engajo, hoje, mais do que nunca, a ver, em si, onde vocês colocam sua atenção, o que vocês 

seguem, em vocês ou no exterior de vocês. 

Nós os queremos livres, nós sempre dissemos isso. 

E ser livre necessita de reconhecer, até o último minuto, o que pode, ainda, prendê-los ou induzi-

los a erro na dualidade. 

Nos jogos de sombra e de luz, no bem e mal que, eu os lembro, existem apenas em seu plano e 

não podem encontrar uma solução em seu plano. 

O que quer dizer que, enquanto exista o mínimo traço de personalidade, vocês constatarão, por si 

mesmos, e cada vez mais facilmente, que vocês mesmos colocam-se na dualidade. 

Querer encontrar o que é certo ou errado, querer estabelecer o que é bem ou mal faz apenas 

refletir o que se desenrola no interior de si, ou seja,o combate, se posso exprimir-me assim, que 

vocês se entregam a si mesmos, entre o Si e o ego. 
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O Si é um espelhamento, é o último espelhamento, tudo isso vocês sabem. 

A realização do Si, ou seja, a liberação do Si e o acesso à Infinita Presença, não como simples 

experiência, mas estabelecimento na Morada de Paz Suprema, apenas pode fazer-se se seu olhar 

não vê nem sombra nem luz, e é apenas na vivência do Amor, não se forçando, não decretando, 

mas experimentando-o, de maneira direta. 

Todas as experiências que vocês são levados a viver, quer seja conosco, quer seja entre vocês, 

quer seja você sozinho, fazem apenas mostrar seu posicionamento. 

Seu ponto de vista e sua consciência. 

Nada mais há a fazer do que olhar o que emerge de você. 

E, em relação ao que vocês nomeiam o exterior, pôr em ação o princípio da Lei de Um. 

O princípio da Lei de Um não se importa com a dualidade, não se importa com os jogos da sombra 

e da luz, e não se importa com os jogos de poder, os jogos de influência que se desenrolam, ainda 

hoje, mesmo em sua personalidade ou no exterior de você. 

Lembre-se, nós sempre dissemos, já há muito tempo, e insistimos nisso, que onde você está é, 

muito exatamente, o correto lugar que você deve ocupar para viver nas condições ótimas a 

Liberação final. 

Então é, novamente, uma forma de preparação, uma preparação para o Amor, que corresponde, 

inteiramente, ao que dizia meu Filho: “Tenha sua casa limpa, porque você não sabe a hora que eu 

voltarei, eu voltarei como um ladrão na noite”. 

Para isso é preciso velar, não sob uma forma de vigilância dualitária para manter essa casa limpa, 

sua casa. 

Como você quer manter sua casa limpa, se no que você diz, no que experimenta, no que escreve, 

o que, por vezes, você recebe de diferentes fontes, engaja-o, ainda e sempre mais, a manifestar 

ou a aderir a uma dualidade qualquer? 

Aquele que é liberado não pode ver qualquer mal, como qualquer bem, ele vê apenas os jogos que 

se desenrolam entre a interação do Si e do ego. 

Hoje, tudo isso se desenrola em vocês, mas, também, certamente, ao seu redor, onde pode reinar 

o que eu chamaria de certa forma de confusão ou, mesmo, um retorno à dualidade. 

Tudo isso está aí, em todo caso, quando está fora de vocês, apenas para dar-lhes a ver suas 

próprias sombras. 

Não para julgar-se, não para condenar-se a si mesmos, não para condenar o outro, mas, bem mais, 

para compreender e apreender, ainda uma vez, que tudo está em seu muito exato lugar, neste 

período, e não pode ser de outro modo. 

Assim, se a dualidade reaparece em qualquer irmão ou irmã, o que é que isso significa? 

Isso significa, simplesmente, que o Si não foi estabelecido, mas, simplesmente, experimentado, e 

que, naquele momento, a potência do ego absorveu a Luz do Si para retransformar o Fogo Vibral 

em fogo vital. 

Isso leva, inexoravelmente, ao retorno da dualidade, tanto em sua vida como no que você observa 

no exterior. 
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Tudo isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente, porque é na obscuridade, na confusão, na 

dúvida que nasce a mais bela das luzes, assim que essa ilusão, essa dúvida não sejam mais 

dominadas, mas restituídas, de alguma forma, à terra e restituídas ao que é efêmero. 

Vocês não devem confundir, sobretudo durante este período, o que é da natureza do efêmero e o 

que é da natureza do Eterno. 

A natureza do efêmero concerne ao combate do ego, concerne ao bem e o mal, concerne a certo 

número de arquétipos, dos quais nós fazemos parte, além, mesmo, de nossa realidade em nossos 

universos multidimensionais. 

O que se desenrola em vocês é, exatamente, essa forma de combate. 

Mas cabe a você ver se quer combater ou se quer estabelecer-se na pura Luz do contentamento, 

na qual nenhuma dualidade pode ser observada, vista ou, mesmo, com uma ação qualquer de 

querer agir nisso. 

Porque aquele que é Amor, hoje, e Liberado, considera cada vez mais, com razão, que tudo está 

no lugar que lhe foi atribuído. 

Então, é claro, a Atribuição Vibral revela-lhe isso, de maneira extremamente violenta, mas que é 

útil para você porque, a partir do instante em que algo venha desestabilizá-lo, é claro, não julgue, 

observe o que se desenrola, extraia, daí, as conclusões quanto à sua atenção a dar a isso, àquilo, a 

tal pessoa ou tal outra pessoa e, mesmo, a nossas palavras, a nós, mesmo. 

Não acreditem em ninguém, mesmo em nós, exceto no que vocês vivem, a partir do instante em 

que o filtro mental tenha desaparecido. 

O filtro mental é aquele que os levará para sempre mais dualidade, para sempre mais confusão, 

para sempre mais emoção, ou seja, impedirá vocês de encontrar o Coração do Coração e de 

estabelecer-se. 

Cabe a vocês ver, se o Silêncio interior que é obtido – seja por momentos ou permanentemente – 

permite a persistência dessa dualidade, tanto em vocês como no que vocês observam no exterior. 

Porque, se eu mesma sou pura Graça, como vocês querem, vocês, admitir que eu proponha outra 

coisa que não a Graça? 

Não há, aí, qualquer ameaça, há a Liberdade total, e cada caminho, se é que vocês pensam ter um 

caminho, é respeitável. 

Lembrem-se de que vocês vão reencontrar o que vocês são na Eternidade. 

Mesmo se suas escolhas não sejam de colocar-se em sua própria Eternidade, ninguém poderá 

dizer, a um dado momento, que não sabia. 

E, a partir do instante em que vocês fazem esse Silêncio interior, vocês observarão que o conjunto 

de suas interrogações desaparece por si mesmo. 

E vocês observarão, também, que se o Silêncio interior não se estabelece, então, vocês 

permanecerão submissos, em suas opiniões, em seus pensamentos, a certa forma de dualidade 

que se manifesta em seus comportamentos, no que vocês darão a ver, no que vocês darão a 

perceber ao outro. 

A dualidade não pode conduzir, em momento algum, à Unidade. 
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A Unidade não é desse mundo, mas ela se conceitua, ela se constrói não para permitir-lhes 

perpetuar uma dualidade qualquer, ilusória, mas, bem mais, para permitir-lhes ver onde vocês 

estão, onde está cada um de vocês, não através do julgamento ou da validação ou invalidação do 

que vocês observam, mas para sempre mais interioridade, sempre mais Amor, a partir do instante 

em que o Silêncio interior é feito. 

O Amor é o que vocês são, nós repetimos isso suficientemente, então, como o Amor que vocês 

são pode considerar o não Amor ou o inverso do Amor? 

Aquele que exprime isso faz apenas manifestar seu próprio posicionamento na dualidade, ou em 

uma função e um papel, e uma atribuição que corresponde à sua evolução, combatente de Luz, 

por exemplo. 

Tudo isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente, ou seja, se existe em vocês, ainda, certa 

forma de confusão, o que lhes será dado a viver e a ver no exterior será, aí também, colorido por 

essa forma de confusão ligada, eu diria, a uma nova inversão e um retorno à dualidade. 

O Amor conhece apenas o Amor, a Doação da Graça conhece apenas a Doação da Graça. 

O Amor não pode ver a mínima sombra ou, em todo caso, se ela é vista, ela não é nem julgada 

nem modificada porque, a partir do instante em que você é Luz, você aceita, de maneira 

incondicional, que cada irmão e cada irmã está, muito exatamente, no lugar que se deparou, a 

partir do instante em que nós chegamos nessa fase tão específica. 

Eu os lembro de que as últimas Chaves Metatrônicas foram desvendadas. 

Eu os lembro de que o ensinamento o mais secreto da Arte Vibral pôde ser revelado, enfim, 

durante essa fase final, pelo Mestre Li Shen, para dar-lhes, para além do mental, para além da 

vibração, para além da dualidade, a possibilidade, simplesmente, por um movimento e 

movimentos precisos, de voltar a fundir-se na Unidade, e sair, definitivamente, da dualidade. 

Então, eu diria, fuja, como a peste, de toda pessoa ou de si mesmo, que manifestaria uma forma 

de dualidade. 

Não para ser contaminado, não para julgar, não para recusar, mas para respeitar a liberdade de 

cada um. 

Vocês observarão, cada vez mais, essa noção de liberdade de escolha, entre o livre arbítrio, que é 

inscrito no bem e mal, e na perpetuação de uma forma de personalidade, ou a liberação total da 

pessoa, na qual não pode existir a mínima manifestação da dualidade, exceto o fato de ver, 

claramente, o jogo da ilusão, tanto em vocês como naqueles de seus irmãos e irmãs que mantêm 

essa ilusão, de um modo ou de outro. 

Cabe a vocês, portanto, ver isso, não porque nós lhes dizemos, mas porque vocês o viveram. 

Isso, eu diria, é uma passagem, uma passagem obrigatória, para verificar, por si mesmos, onde 

vocês estão e onde contam ir, se vocês contam ir a outro lugar que não ao Centro do Centro e ao 

Coração do Coração. 

Hoje, vocês não podem mais pretender viver o Coração em sua dimensão vibral se emana de 

vocês a mínima dualidade, em qualquer circunstância que seja. 

Caso contrário, isso quer dizer, simplesmente, que você não compreendeu o jogo e que você recai 

nas armadilhas da manifestação desse mundo. 
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Mas, naquele momento, não mais julguemos e nós não podemos, de maneira alguma, julgar isso. 

Simplesmente, cada um encontra-se em seu caminho, em sua rota e seu Centro. 

A um dado momento, não poderá mais existir, após o Meu Apelo, o mínimo apoio possível para o 

que quer que seja de exterior a vocês mesmos, e ao que vocês construíram em si como crença, 

como limite, como dúvida ser-lhe-á proposto quando daquele momento. 

Então, essa noção de passagem do ego ao Coração, de maneira irremediável e definitiva, e na 

totalidade, da consciência e consciências que os animam, apenas pode fazer-se a partir do instante 

em que vocês fazem Silêncio. 

E esse Silêncio interior ser-lhes-á imposto pela fase final da Liberação da Terra, no momento da 

estase que foi nomeada de «os três dias de trevas» para vocês, aqui na Europa e, em outros 

lugares, «os três dias de luz». 

Mas não vejam, aí, qualquer relação com as trevas ou a luz do Sol ou, ainda, com forças ocultas; 

vejam, aí, simplesmente, a descida inexorável de sua própria verdade, em sua própria profundeza. 

Ver se a Morada de Paz Suprema resiste ao que pode produzir-se nesse mundo, em sua vida ou 

em seus combates, se vocês pensam que há algo a combater ou a mostrar. 

De fato, nada mais há a combater, tanto em si como no exterior de si, há apenas a acolher o Amor, 

e acolher o Amor é o Feminino sagrado. 

É preciso, para isso, penetrar os reinos da não dualidade, não, unicamente, para saborear a 

experiência, mas ali estabelecerem-se, na totalidade e por inteiro. 

É nessa condição, unicamente, que vocês vivem a Paz sem qualquer mancha, a Alegria sem 

qualquer manifestação outra que não essa Alegria. 

Eu posso dizer que a Alegria interior vai tornar-se o motor de sua própria dissolução e de seu 

próprio desaparecimento nos mundos da dualidade. 

Então, é claro, como você pode desaparecer de um mundo da dualidade, se, de uma maneira ou 

de outra, você nutre, tanto em si como em seu exterior, uma visão dualitária, qualquer que seja? 

Nada há de pior do que apoiar-se em nós para propor a dualidade. 

Nada há de pior do que trair o Espírito, mas, aí também, não vejam, de modo algum, algo que seja 

falso, mas, sim, a atualização de um futuro. 

A Atribuição Vibral é assim. 

Não pode existir desaparecimento do Espírito, pode apenas existir a dissolução da alma, e a 

dissolução do corpo. 

Todo o resto é apenas, eu diria, tolice, algo que é feito apenas para derrotá-los de si mesmos. 

Mas é através do que é permitido pela Luz que vocês vão encontrar sua Verdade interior e, 

sobretudo, estabelecê-la por si mesmos, sem qualquer aporte exterior, nem de seu papel de 

liberadores, nem por intermédio de suas Coroas, nem por intermédio da Onda de Vida, nem 

mesmo por intermédio do Canal Mariano, até o momento em que eu lhes falarei, a todos juntos, 

no mesmo momento. 

Então, é claro, o que se prepara pode gerar a dualidade, por medo do desconhecido, por temor ou 

por instinto. 
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O instinto de sobrevivência, por exemplo, que pode fazê-los evitar certo número de situações, 

porque elas são vividas por esse instinto de sobrevivência que corresponde, eu diria, ao 

inconsciente da personalidade, no sentido o mais básico. 

Esse inconsciente pode enganá-lo. 

Ora, eu os lembro de que a a-consciência nada tem a ver com a inconsciência. 

Aí está a confusão que provoca a dualidade, tanto em vocês como ao seu redor. 

Lembre-se de que sua capacidade para desaparecer no sono, na meditação, para não mais ter 

qualquer sinal que apareça, é a prova indubitável de que você é Absoluto. 

Todo o resto são apenas quimeras ligadas às construções mentais, que se desconstroem 

atualmente. 

Todo o resto são apenas combates de retaguarda entre o que já está morto e o que não quer 

morrer, e que deve morrer. 

Se você está morto para si mesmo, não pode mais existir qualquer desafio na Luz Branca, qualquer 

traço residual de qualquer dualidade. 

Então é, talvez, por isso que, nesse momento, para inúmeros de vocês, são-lhes propostos 

posicionamentos que vocês devem levar a termo, sem qualquer julgamento, nem de si mesmos 

nem de ninguém mais. 

Mas não julgar não quer dizer aquiescer. 

Eu os lembro de que onde vocês portam sua intenção dirige-se sua consciência, e que essa 

consciência dar-lhes-á a viver, cada vez mais rapidamente, os resultados de seu posicionamento, 

através da manifestação da dualidade ou das dificuldades, quaisquer que sejam, em seu corpo ou 

em sua vida, mas, também, diretamente, por sua capacidade, quaisquer que sejam esses eventos, 

para estabelecer-se mais na Alegria da Luz Branca, na Alegria de sua dissolução ao invés dos 

combates estéreis que não têm mais lugar de ser, que são apenas o reflexo de sua própria 

atualização e de sua própria Atribuição Vibral. 

É assim, mas nada julguem, porque vocês não sabem o que há por trás da aparência. 

Vocês não sabem o que há por trás de alguns seres e, mesmo, de vocês mesmos, que passam por 

momentos de amor e momentos de raiva, momentos de recusa e momentos de aceitação. 

Tudo isso faz apenas mostrar-lhes os jogos da consciência que se descobre, ela mesma, em sua 

Eternidade. 

E mesmo se há, aparentemente, um retorno à dualidade, lembrem-se de que, no momento final, 

vocês são, todos, liberados. 

E que é impossível voltar a uma dualidade, ligada ao que nós nomeamos, com vocês, uma terceira 

dimensão dissociada. 

Exceto, é claro, para aqueles que se autosselecionaram para liberar outro Sistema Solar. 

Então, quando lhes foi dito, há quase dois anos, para ficar tranquilo, além, mesmo, das 

comunhões, dos reencontros, necessários para alguns de vocês ou, mesmo, para a maior parte de 

vocês. 
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É tempo de entrar em seu Templo interior, de continuar a viver o que a Vida dá-lhes a viver, 

qualquer que seja a facilidade ou a dificuldade, e de bem compreender que vocês não são nem um 

nem o outro, mas que, simplesmente, o que se atualiza em sua vida aqui, nesse mundo, é apenas 

o resultado de seu Amor e de seu posicionamento. 

Então, cabe a vocês ver o que vocês vivem. 

Não há necessidade de tentar definir uma localização exterior de tal irmão ou de tal irmã, mas, 

bem mais, de definir-se, você mesmo. 

Não para julgar, não para prestar atenção em um ou no outro, mas, bem mais, justamente, para 

superar, por si mesmo, em si mesmo, o que pode parecer anormal ou alterado. 

Mesmo os processos de reinversão atual, que podem produzir-se em vocês, em alguns momentos, 

são apenas meios de fazê-los ver o que resta ver. 

Então, ver, nesse momento, quer dizer viver e atravessar o que há a viver, mantendo essa espécie 

de Amor que não depende de qualquer condição e, sobretudo, de qualquer julgamento bem/mal. 

Como você quer, hoje, que nós déssemos outra escolha que não a escolha de sua Liberdade? 

Como você quer, hoje, que nós digamos para fazer isso ou aquilo, no momento em que você 

descobre sua própria autonomia, sua própria Liberdade, em níveis, mesmo, jamais vislumbrados 

até então? 

Você se confronta, de fato, você mesmo, e tudo o que parece resistir em você é apenas o reflexo 

de seu combate interior entre o efêmero/Eterno, se resta, em você, algo, ainda, de efêmero. 

O efêmero e o Eterno não se importam, ao limite, essa confrontação é, de fato, apenas uma 

sobreposição, para verificar, por si mesmo, nesse Face a Face, através de seu próprio Choque, o 

que desaparece e o que aparece e, em função do que desaparece ou do que aparece, você tem, 

diante de si, sob os olhos, o que há a viver. 

Sem julgamento algum. 

O que quer que haja a viver, você deve passar por isso. 

Isso se chama a Crucificação. 

A Crucificação é estar desembaraçado da pessoa, não para rejeitar a encarnação, mas para poder 

viver o Amor em sua pureza, em sua inteireza, sem qualquer limitação e qualquer 

condicionamento ligado à sua história, à história desse mundo ou, ainda, às próprias causas da 

falsificação. 

Tudo isso foi amplamente descrito, eu diria, em todas as direções possíveis, pelos Anciões, pelas 

Estrelas, pelos Arcanjos, mas não era questão, aí tampouco, de aderir a uma história e repetir a 

sinfonia, eu diria, desafinada, da dualidade. 

Isso é, simplesmente, para mostrar-lhes, através do que emana de vocês, onde vocês estão, e 

lembrem-se de que o marcador da Unidade, o marcador do Absoluto é, antes de tudo, a Alegria, 

que não depende de qualquer fator externo, nem mesmo de um movimento interior. 

Estabilizar isso é seu desafio porque, de qualquer modo, no momento de Meu Apelo, vocês não 

terão outra escolha que não a de abandonar o que há a abandonar, ou seja, tudo o que é efêmero 

e ilusório. 
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Naquele momento, vocês constatarão, por si mesmos, e rirão disso, porque compreenderão, de 

maneira definitiva, os jogos que foram propostos a vocês, aos quais vocês aderiram, para deles 

libertar-se. 

Assim, portanto, eu repito, durante esses tempos, a melhor das preparações é a de entrar no 

interior de si. 

Então, é claro, caminhos diferentes são-lhes propostos. 

Cabe a você saber qual você quer tomar, no que resta a percorrer nesse mundo, nesses tempos. 

O resto, em definitivo, não tem qualquer importância porque, eu o lembro, para aqueles que 

teriam tendência a esquecer-se, de que a Terra é liberada e que você é, você mesmo, 

inteiramente, quer aceite ou não, liberado, completamente. 

Assim, portanto, a partir do instante em que a evidência surge em você, contra o que ou contra 

quem você quereria lutar, contra quem ou contra o que você quereria opor-se, exceto a cegueira 

do ego que o leva a um combate que concerne apenas ao ego? 

O Amor não combate, jamais, o Amor É. 

Esse combate é uma criação da alma que visa justificar sua atração à matéria, mas a alma não 

deve ser liberada, ela é dissolvida, ou não. 

A alma está voltada para a matéria ou voltada para o Espírito. 

Em um caso, ela pode desaparecer, no outro caso, há uma escolha que foi livremente assumida e 

portada; ela irá até seu termo. 

O Amor não conhece qualquer limite, o Amor não conhece o julgamento, é o mental que conhece 

isso. 

O Amor é doação de si, inteiramente, doação de si ao outro, isso foi chamado o Pequeno Caminho. 

Doação de si a Ele, a Cristo, isso, também, faz parte do Pequeno Caminho ou, então, seu corpo 

torna-se o Templo interior, sacralizado pela Presença de Cristo, através dos exercícios que lhes 

comunicou Li Shen. 

Hoje, não há mais alternativa porque, se as energias que vocês vivem arrastam-nos à dúvida e à 

ilusão, então, convém compreender que os mecanismos vibratórios, qualquer que seja o modo 

pelo qual vocês os nomeiem, fazem apenas traduzir, doravante, a desarmonia entre vocês, no 

efêmero, e vocês, na Eternidade. 

O que devia ser queimado, há muito tempo foi queimado; certamente, vocês podem, ainda, 

manifestar queimaduras, mas, como vocês o constatam, elas não são destinadas a durar, mas, 

simplesmente, a serem vistas. 

Aliás, nas manifestações outras que não as estruturas energéticas que se instalam, na falta de 

encontrar um termo mais adequado, é, muito exatamente, o que lhes acontece. 

Olhem, o que permanece de suas necessidades, o que permanece de seus hábitos, quer eles sejam 

alimentares, quer sejam de sono ou, ainda, de comportamento? 

Se vocês tivessem a possibilidade de rememorar, de modo honesto, onde vocês estavam antes das 

Núpcias Celestes, e onde vocês estão hoje, teriam uma ideia do caminho percorrido, ou do 

caminho ao qual vocês renunciaram. 
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Cabe a vocês vê-lo, porque nós nada mais podemos para vocês, exceto estar em vocês. 

A cada vez que nós dissemos estar em vocês, isso corresponde, é claro, à nossa marca vibratória, 

presente em seu DNA, tanto DNA físico como DNA espiritual. 

O DNA espiritual, mesmo se ele parte na estrutura carbonada, através do que foi nomeada a 

ativação do DNA e a presença das doze fitas de DNA, traduz-se, ao nível espiritual, pelo 

aparecimento, ao olho de sua consciência – sem querer observar as consequências, de momento – 

de seu próprio corpo de Existência. 

Nem no Sol, nem ao seu lado, mas, sim, em sobreposição com seu corpo físico, e conforme vocês 

estejam em um ou no outro, o que vocês experimentarão será profundamente diferente. 

Cabe a vocês ver, a vocês ver o que emana de si e aonde isso os leva porque, a partir do instante 

vocês veem, vocês têm a Graça de poder modificar as coisas, não pela pessoa, mas, simplesmente, 

por ambos os procedimentos que lhes foram dados, não há outros. 

É claro, vocês podem ter muletas, quer seja ler, escutar um Irmão ou uma Irmã, quer sejam os 

cristais. 

Tudo isso são apenas muletas, até o momento final, no qual vocês serão capazes, ou não, de 

privar-se, de maneira irremediável, de uma identidade efêmera, de um combate bem/mal. 

E, eu repito, esse não é um julgamento, porque vocês estão liberados; só o mental crê que há, 

ainda, um esforço a fazer, só o mental crê que seja preciso trabalhar nisso ou naquilo, trazer tal 

ritual ou tal ritual. 

Quando vocês tiverem compreendido, e vivido, a intensidade da Dança Vibral e essa Liberação que 

se produz, instantaneamente, de toda ilusão, vocês compreenderão, então, onde se situam os 

diferentes caminhos de desvios que queriam levá-los a outra coisa que não a si mesmos, tanto 

através de suas crenças como de crenças exteriores. 

Então, isso é para intimá-los, se já não foi feito, a entrar, cada vez mais, no interior de si mesmos, 

aí, onde se encontra o amor, onde se encontra Cristo, onde se encontra a Verdade absoluta do 

que vocês são. 

Tudo isso vai surgir, cada vez mais, e vocês terão a surpresa de constatar que é no momento de 

confusão ou de angústia do ego, cada vez mais importante, que a Luz surge, na integralidade. 

Mas, ainda, é preciso ter a coragem de ver-se, de aquiescer aos seus próprios erros, que são 

apenas condicionamentos ou interpretações do que é vivido. 

O Amor não conhece qualquer oposição, o Amor puro, o Amor, tal como o viveu e tal como lhes 

falou dele Teresa, nada tem a ver com qualquer energia de dominação ou de discriminação do 

bem e do mal, porque vocês estão além de tudo isso. 

Então, seu comportamento, o que há a viver, mostrará não o que vocês pensam ser ou creem ser, 

mas, realmente, o que vocês são. 

E isso será reconhecido sem qualquer ambiguidade, sem qualquer dificuldade, no momento vindo, 

durante esse período de um mês. 

Eu quero dizer, com isso, também, que para nada serve querer mudar o que quer que seja, 

tentem, já, entrar no interior de si mesmos porque, no interior de si mesmo, no espaço do Silêncio 

interior, a Inteligência da Luz faz apenas manifestar-se em suas vidas, mas ela vem, realmente, 
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curar o que possa restar de apegos, independente das feridas desse mundo, mas, simplesmente, 

em alguns ciclos anteriores. 

Aí estão, meus filhos, o que eu tinha a dizer-lhes, ponham o Amor à frente de tudo. 

Não o projetando, não o imaginando, não o ritualizando, mas instalando-se, você mesmo, na 

ausência de julgamento do instante presente, e para deixar emanar do que vocês são, sem nada 

querer projetar, e isso, de maneira alguma. 

E, para isso, é preciso encontrar o Silêncio interior, estabelecê-lo, verificá-lo por si mesmo, 

permanecendo longe de todo julgamento, de toda acusação, de todo discernimento que o levaria 

a voltar a enfrentar a dualidade, de uma maneira ou de outra. 

Mas essa será sua escolha. 

Não há qualquer punição, não há qualquer recompensa, há a Verdade absoluta e há a verdade 

relativa. 

Existe um conjunto de verdades relativas, uma única Verdade absoluta, qual você quer viver? 

Onde você se coloca? 

Como você tem amado? 

Porque a única questão que você se colocará após Meu Apelo é a de perguntar-se como você tem 

amado. 

Quaisquer que sejam as feridas, quaisquer que sejam as manchas aflitas, infligidas, 

aparentemente, do exterior, elas representam, de fato, apenas as ressonâncias e as atrações que 

se produziram em sua vida. 

Não há que julgá-los, há apenas que vê-los; é o ego que quer apreender-se de tudo isso. 

A partir do instante em que o Si é estabelecido, a partir do instante em que você é Absoluto, tudo 

isso não tem mais qualquer interesse. 

Porque são jogos que vocês veem, os quais você, talvez, tenha jogado, mas que, hoje, não têm 

mais uma única razão válida para manifestar-se. 

Há o Amor ou há o medo. 

Há o Amor ou há o ódio. 

Nós amamos de maneira total e incondicional a cada filho, qualquer que seja o caminho que ele 

tenha escolhido, qualquer que seja a liberdade de escolha que ele tenha exprimido, porque nós 

respeitamos, integralmente, seu posicionamento. 

Nós não podemos, de maneira alguma, deslocá-los de onde vocês estão, caso contrário, 

participaríamos do reforço da ação/reação que, eu os lembro, quase, completamente, 

desaparecem das fases intermediárias nomeadas de “corpo astral e corpo mental planetário”. 

Em contrapartida, vocês observam, certamente, que, hoje, manifesta-se, essencialmente, ou o 

corpo físico ou o corpo etéreo, ou o corpo astral ou o corpo mental, através de seus vetores (a 

dor, a doença, a energia, as emoções, os pensamentos). 

Ou, então, vocês se situam, irremediavelmente, acima do corpo causal, ou seja, em seu corpo de 

Eternidade, que começa a aparecer-lhes, uma vez que ele está em sobreposição com vocês 

mesmos? 
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Como você quer, nisso, ter o tempo de portar um julgamento sobre o que quer que seja, sobre 

você mesmo como sobre qualquer outra coisa? 

Isso necessita de toda e sua inteira participação de consciência e de atenção. 

Busque o Reino dos Céus, busque Cristo, e incline-se para Ele, não como um pedido, não como 

uma esperança, mas, bem mais, como a única evidência possível, capaz de levá-los a si mesmos. 

Permitam-me, agora, parar as palavras, mas eu não terminei, porque eu gostaria de viver, com 

vocês, o que há a viver, nesse Amor. 

… Partilhar da Doação da Graça… 

Bem amados, é tempo, agora, para mim, de juntar-me ao seu Coração, para a Eternidade, que é 

meu Coração e seu Coração reunidos na ausência de distância, na ausência de separação, na 

ausência de julgamento, aí, onde há apenas o Amor e a Felicidade Eterna. 

Dignem-se a receber, ainda uma vez, a Doação da Graça e as minhas bênçãos. 

… Partilhar da doação da Graça… 

Até breve. 

—————————– 

Transmitido por Joseph 

Fonte: http://www.lecollectifdelun.com/t3320-2014-11-26-MARIE.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/maria-por-joseph-26-de-novembro-de-2014.html 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3320-2014-11-26-MARIE.htm
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SNOW – 26 de novembro de 2014 

OS QUATRO ELEMENTOS 

Eu sou SNOW. 

Pela graça do Grande Espírito, pela reunião dos quatro Elementos, que o Amor e a Verdade 

estejam aqui e agora. 

Como Estrela, eu venho falar-lhes dos Elementos, como eu já o fiz há alguns anos. 

Mas eu não vou considerar os Elementos, unicamente, segundo o que se desenrola nos elementos 

de sua Terra, que vocês observam nesse momento. 

Vocês não estão sem ignorar que os Elementos estão em ação, uma ação de dissolução, uma ação 

de desenvolvimento e uma ação que permite levantar as dúvidas, levantar a ilusão e estabelecer o 

Amor. 

Esses Elementos são constitutivos de toda a vida, em todas as dimensões e em todos os modos 

possíveis. 

Quatro Elementos que giram, tal uma ronda em torno do que é nomeado o quinto Elemento, ou 

seja, o Éter, o Éter vibral original, aquele da Luz vibral e não da luz projetada, e não da luz que 

circula. 

Aquele que está estabelecido ao centro de seu Coração, ao centro de suas Estrelas, ao centro de 

suas Portas. 

Então, os Elementos dão-lhes a viver certo número de elementos. 

E, se quiserem, vamos considerar, sucessivamente, cada um dos Elementos, em sua manifestação 

no ego e em sua manifestação na Unidade. 

Isso lhes permitirá ajudá-los a ver-se e a ver ao seu redor o que se desenrola nesse momento. 

Então, se quiserem, vamos começar pelo Elemento FOGO. 

O Elemento Fogo está em relação e em ressonância com certo número de estruturas em sua vida. 

Um exemplo muito simples: o fogo é o que se eleva. 

O fogo, na personalidade, é a raiva, mas, também, o que é nomeado o fogo vital, o que vai 

traduzir-se por uma consumação, não da ilusão, uma consumação, não do efêmero, mas uma 

consumação ilusória vivida, por vezes, como um fogo de outra natureza. 

Mas ele não pode enganar. 

Quando o Fogo age, ele queima tudo o que é supérfluo, mas que deixa apenas a Eternidade; ele se 

torna doçura e não mais mordida. 

Ele se torna Evidência, ele se torna Feminino, através da manifestação em seu Elemento que lhe é 

complementar e suplementar, ou seja, a Água. 

Viver o fogo na pessoa vai queimar, real e concretamente, vai fazer circular e atiçar, ela mesma, o 

fogo vital. 

Esse Elemento Fogo, que se põe em movimento, vai criar o que eu chamaria, e o que é observável 

para aquele que o vê, uma hiper-rotação do que vocês nomeiam chacras, que dá a ilusão de um 

abrasamento, mas que faz apenas dissolver, ainda mais, o que foi alcançado e vivido na Unidade. 
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O Fogo vibral é o Fogo original primordial. 

Ele é Amor. 

Ele não queima. 

Ele nada mais vê do que o Amor, ele põe fim, simplesmente, a tudo o que é efêmero, a tudo o que 

é oposição em vocês, ele queima toda noção de dualidade, toda noção de ação/reação e, também, 

toda possibilidade de condenação de quem quer que seja, tanto em vocês mesmos, como em seu 

exterior. 

Vejam, por vezes, a percepção desse Fogo no interior de si pode ter similitudes, mas os resultados 

são profunda e diametralmente ao oposto. 

Assim, o fogo vital, o fogo da personalidade remete-os à encarnação, às suas resistências. 

Então, naquele momento, as coisas não são fluidas. 

Nós não podemos dizer que há iluminação, porque há, permanentemente, dúvida e oscilação 

entre a personalidade e a Existência. 

O Fogo vibral não deixa qualquer dúvida, porque ele os instala, cada vez mais profundamente, na 

Existência, e instalando-os na Existência, ele lhes desvenda, através do que ele queima no 

efêmero, a estrutura de seu corpo de Existência que está presente em vocês, agora. 

O corpo de Existência não se situa mais no Sol, ele não está mais ao seu lado, mas ele está à sua 

frente ou em vocês. 

E, se ele está à sua frente, é claro, as percepções não serão as mesmas. 

O fogo vital retomará a dianteira, enquanto, se ele está em você, o Fogo vibral suprimirá todo fogo 

vital e conduzirá a uma Paz inabalável, uma Transparência inabalável e uma Humildade sem falha, 

que os leva a nunca mais julgar quem quer que seja, qualquer caminho que seja ou qualquer 

pessoa que seja. 

Porque ele lhes mostrará o Grande Espírito e a própria ilusão de conceber que há outra pessoa 

que não você mesmo. 

É claro, é uma mudança de paradigma total e completa, que o convida a viver o desconhecido, 

mas que apenas pode revelar-se se você mesmo cessa toda agitação de si mesmo, se você cessa 

toda adesão a outra coisa que não a você mesmo em si mesmo, no Coração do Coração e em 

nenhum outro lugar alhures. 

Então, vamos considerar, agora, se quiserem, o elemento ÁGUA: 

Do mesmo modo que existem as Águas do alto, existem as águas de baixo. 

Então, vamos considerar a água na personalidade. 

A água, na personalidade, é uma miragem. 

Ela vai levá-lo a crer em quimeras e a viver quimeras. 

Ela vai propor-lhe, com força, visões às quais você vai aderir, uma implicação com as memórias do 

passado. 

Isso vai dar-lhe e propiciar-lhe uma busca permanente de sentido, uma busca permanente de 

ilusões, uma busca permanente de Luz no exterior. 

Enquanto a Água Interior e a Água do Fogo vibral são profundamente diferentes. 
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Ela concorre para estabelecer o Feminino Sagrado, porque a Água é de natureza feminina. 

A Água coloca-o na Água da Graça e na doação da Graça, ou seja, permite-lhe viver, de maneira 

não contínua, mas de modo cada vez mais aproximado, a descida do Espírito Santo em você e a 

subida, sobretudo, do último componente da Onda de Vida, situado à frente do pé, na raiz dos 

artelhos. 

Esse terceiro componente da Onda de Vida realiza, em você, o que é chamado o Feminino 

Sagrado, e o Feminino Sagrado é ligado à Água. 

Então, se você está, ainda, na água da personalidade, você está submisso aos seus desejos, às suas 

paixões e aos seus impulsos. 

Você adere, sem qualquer dificuldade, à dualidade. 

Você coloca questões sobre o posicionamento correto, permanentemente, enquanto a Água do 

alto é a influência e o Batismo do Espírito, são os dons, o aparecimento dos dons, o fato de ver 

claramente, de não mais deixar-se abusar pelo espelhamento do ego, de não mais deixar-se 

abusar por algo que não esteja em acordo com a autenticidade da Luz Vibral. 

A Água dá uma forma de plasticidade. 

Enquanto a água de baixo dissolve-o na ilusão, a Água do alto coloca-o no que eu nomearia a 

integridade e a plasticidade, ou seja, a capacidade para ser flexível, para não saltar sobre o que 

pode vir, por vezes, chocá-lo, mas para deixar tudo isso atravessar. 

O Feminino Sagrado é o acolhimento total de sua dimensão divina. 

Nesse caso, não pode existir a mínima ambivalência nem a mínima manifestação de qualquer 

dualidade em seu olhar, em seus posicionamentos corporais e, também, no que sai de você. 

Porque o Silêncio é ligado à Água e não ao Fogo. 

A Água primordial, a Água do alto é aquela que vai conduzi-los a desabrochar a Graça, a 

desabrochar o Feminino Sagrado, assim como a terceira Onda de Vida. 

Então, a Água do alto é aquela que vem lavar, ao mesmo tempo que o Fogo, o que nós nomeamos 

suas túnicas, as túnicas efêmeras situadas ao nível desse corpo e da ilusão de sua dimensão. 

Passamos, agora, à TERRA: 

Então, a Terra, na personalidade, é claro, é o corpo físico. 

A Terra, no corpo de Eternidade, na Unidade, é seu corpo de Existência. 

Então, nos dias que vêm, vocês verão, ou não, o que se desenrola em seu corpo de Existência que 

está aí, em vocês e ao seu redor. 

Vocês vão assistir ao seu nascimento, ao seu Batismo, à sua revelação, à sua constituição, não 

passando pelo mental, mas passando, diretamente, pelo Coração que, eu os lembro, é 

compreensão imediata, instintiva, intuitiva e perfeita da Verdade. 

A Água é um médium e a mediunidade, do mesmo modo, pode exprimir-se tanto por baixo como 

pelo alto. 

A mediunidade de baixo amarra-o à matéria, procura resolver as problemáticas. 

A mediunidade do alto dá-lhe, simplesmente, a ver a Verdade do Absoluto, a Verdade da Unidade, 

a Verdade de seu ser eterno, na qual nenhum efêmero pode vir impor o que quer que seja. 
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Resta-nos, agora, o Elemento AR: 

O Ar da personalidade dá a variabilidade, o ar da personalidade dá a circulação da energia 

acoplada ao fogo vital, que se traduz por manifestações inumeráveis ao seu redor. 

Qualquer que seja a forma. 

Pode ser a presença inumerável de entidades, não vistas ao seu redor, mas que penetram em 

você. 

Pode ser, também, a adesão ao que eu chamaria, o que não tem consistência para a Luz, as 

projeções do orgulho, as projeções do poder, as projeções da antiga energia ligada ao que nós 

chamaríamos as energias patriarcais. 

Agora, se seu Ar é rarefeito, se você toca o que é nomeado o Ar do alto, sua visão toma 

completamente outra dimensão. 

Quer seja a visão dos olhos, a visão do Coração, elas vão apagar-se diante da Visão da consciência, 

que não recorre a qualquer vibração, a qualquer percepção, mas que é uma relação direta com a 

Verdade. 

Essa relação direta com a Verdade de seu Coração é a Verdade absoluta, que lhe dá uma facilidade 

no que você é, que lhe confere uma fluidez nesse mundo, o que quer que dele reste e o que quer 

que você nele viva em seu corpo, como em tudo o que concorre para suas relações em suas vidas. 

Então, o Ar é relação, a relação faz-se sob a égide do Amor ou sob a égide da posse. 

Esse não pode ser, em caso algum, um e o outro, isso vai tornar-se, cada vez mais, um OU o outro. 

No caso da posse de si mesmo por outra coisa que não você mesmo, ou no caso em que você 

exerça uma posse de um objeto ou de uma pessoa, você recai, incansavelmente, na escravidão do 

outro e sua própria escravidão. 

Em contrapartida, o Ar do alto dá-lhe a ver, de maneira panorâmica, ele lhe dá a ver pela clara 

visão e, sobretudo, pelo próprio olho da consciência, que não está localizado em qualquer lugar do 

corpo, mas que é a respiração de cada célula, que lhe dá, então, a experimentar, diretamente, por 

uma reação corporal, o que é bom para você e o que não é bom para você, de maneira muito 

simples. 

O ar cria o movimento ao nível da personalidade, ele cria a ilusão, cria a circulação do que não tem 

mais que circular, mas, simplesmente, que vibrar. 

Enquanto o Ar, ao nível do Espírito, vai dar-lhe a viver essa visão panorâmica, sem qualquer 

julgamento, mas vai dar-lhe a ver, de algum modo, a iluminação da cena de teatro e do que está 

por trás da cena de teatro. 

Então, naquele momento, você não poderá mais aderir ao que quer que seja que não a Verdade. 

Não a sua, não aquela que você interpreta, mas a Verdade, a única que é eterna, que é aquela do 

Amor, da Luz e do Coração. 

Então, esses Elementos interiores não têm, verdadeiramente, tudo o que eu havia proposto, à 

época, encontrar no exterior, na natureza, porque, aí, é sua natureza interior que há a trilhar. 

É claro, alguns de vocês têm, ainda, necessidade de correspondências na natureza, mas a maior 

parte de vocês encontra-se a viver essa natureza em si. 



189 
 

Essa natureza está retificada? 

Ela está no direito ou no avesso? 

Se sua natureza está no direito, o conjunto de Elementos que o compõe, desde o átomo até o 

conjunto da consciência, vai revelar-lhe, ao mesmo tempo, seu corpo de Existência em seu 

aparecimento, vai revelar-lhe, ao mesmo tempo, sua capacidade para estabelecer-se no Silêncio 

Interior, do Absoluto ou da Unidade, ou da Luz Branca, com a maior das evidências e facilidades. 

Agora, se o conjunto de Elementos está, ainda, sob a dominação da personalidade, então, você vai 

observar confusões nos diferentes setores de sua vida. 

Ainda que apenas através de suas percepções, que se tornarão falsas, através de suas adesões, 

que lhe colocarão problema ou através de manifestações de seu corpo que lhe colocarão 

problema. 

Então, pode-se dizer que os elementos situados ao nível da Existência não têm mais qualquer 

componente ligado à personalidade, o que lhe dá a revelar, a viver, a experimentar, durante esse 

período, cada um dos Elementos. 

Em seguida, os Elementos acoplados dois a dois, e, em seguida, a totalidade dos Elementos. 

Os Elementos únicos, vocês os conhecem; eles são representados pelos Triângulos da cabeça. 

Os Elementos agrupados dois a dois, vocês os conhecem também; eles são agrupados dois a dois. 

Os Elementos quatro a quatro é a totalidade da Coroa radiante da cabeça, da Coroa radiante do 

Coração e do conjunto de potenciais vibratórios que os percorrem. 

Então, é claro, os resultados são completamente outros. 

Em um caso, você se torna cada vez mais calmo, cada vez mais presente para si mesmo, ao mesmo 

tempo vivendo, por momentos, o fato de estar ausente a esse mundo, não como uma vontade de 

fugir do que quer que seja, mas, sim, como um desaparecimento, real e concreto, desse mundo. 

Então, é claro, aquele que vive a exaltação dos Elementos ao nível da personalidade vai 

reconstruir histórias e cenários que nada têm a ver com a Eternidade e que vão mantê-lo, você 

mesmo, em sua própria ilusão. 

Essas ilusões podem ir muito longe, mas aquele que aceita colocar-se no Silêncio Interior vai vê-

las, inteira e integralmente, no que lhe concerne, o que lhe permite, então, reajustar sua visão 

exterior concernente aos seus irmãos e suas irmãs. 

Então, aí também, os frutos, os resultados são profundamente diferentes. 

Mas, para poder beneficiar-se, além da análise que eu lhe dei desses Elementos, em seus 

diferentes componentes de personalidade ou de Existência, é a você que convém experimentar, 

em si, a ação de uns e de outros, para estabelecer-se na Morada de Paz Suprema ou na dualidade 

da personalidade. 

Os resultados, você pode imaginar, são profundamente diferentes. 

No caso dos Elementos arquetípicos, o que nós nomeamos, com vocês, o sopro do Grande 

Espírito, ou seja, o que os Anciões e alguns dos Anciões chamaram os Hayot Ha Kodesh, vai dar-

lhes a viver os Cavaleiros, mas esses Cavaleiros, para vocês, não representa qualquer ameaça na 

Eternidade, bem ao contrário. 
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Mas se os Cavaleiros são vividos na personalidade, eles vão remetê-lo a coisas que nada mais têm 

a ver com a Verdade. 

Você é, naquele momento, presa das quimeras, das projeções, dos medos, dos sofrimentos e, por 

vezes, de manifestações contraditórias com o Amor. 

É a você que convém olhar-se, ainda uma vez, aí não mais, não para julgar-se, não para colocar um 

ato, não para encontrar defesas, mas, bem mais, para atravessar isso, em toda independência e 

em toda autonomia. 

Não há outras possibilidades. 

Então, eu o convido, hoje, a reencontrar seus Elementos Interiores, como em alguns momentos 

nos quais eu lhe falei da natureza e de seu ambiente, para dali extrair o que fosse necessário para 

certa forma de equilíbrio da personalidade, mas, também, da Existência. 

Hoje, é claro, você pode continuar isso à saciedade, mas o mais importante é esse casamento dos 

Elementos em você e, sobretudo, o casamento dos Elementos em outro nível que não o que pode 

sobrevir na personalidade. 

O contentamento, a Paz, a equanimidade, o desaparecimento, os inícios de estase, os êxtases, a 

vivência da Existência assinalam a presença dos Cavaleiros em você, mas não agindo sobre a 

personalidade, porque ela está dissolvida, mas, bem mais, como a revelação da Existência. 

Se a Existência não se revela através da vivência direta da estrutura desse corpo de Existência em 

seu corpo de carne, naquele momento, você será levado pelas manifestações elementares de 

diferentes emoções. 

Você vai aperceber-se de que vão manifestar-se a você cada vez mais apreensões, cada vez mais 

medos, cada vez mais dúvidas, cada vez mais incertezas. 

Tudo isso releva da ação dos Elementos ao nível da personalidade. 

Então, aí também, nada mais há a fazer do que atravessar isso sem ali identificar-se, sem ali parar, 

sem nutrir, por sua consciência, o que se desenrola e, de fato, não se revela, mas elimina-se. 

Cabe a você vê-lo e agir, sendo ainda mais, ou não, Amor. 

Assim, a ação dos Elementos é vivida ou pela personalidade ou pela Existência. 

A vivência da Existência desembaraça-o, de maneira definitiva, dos componentes e dos engramas 

que correspondem à vida desse corpo, realizando o desaparecimento de suas necessidade, o 

desaparecimento e a limitação importante de seus desejos, a capacidade para colocar-se, cada vez 

mais, no Silêncio Interior e, sobretudo, na ausência de olhar portado sobre seus irmãos e sobre a 

vida, que porta um julgamento qualquer sobre si mesmo ou sobre o outro. 

Porque, na evidência do que você tem a viver, como foi dito, todo elemento, toda pessoa, toda 

situação está em seu muito exato lugar. 

Não há outro lugar possível para o que se revela agora em você e ao seu redor. 

Isso foi nomeado, pelos Anciões e pelas Estrelas, minhas irmãs, a Atribuição vibral. 

Essa Atribuição, você compreendeu, decorre, diretamente, da alquimia dos quatro Elementos em 

você, que lhe permite reencontrar o Éter original do Amor vibral ou, então, reforçá-lo nos 

Elementos que correspondem à pessoa, nomeados o amor-sentimento ou o amor-emoção. 
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Compreendam, efetivamente, que o Amor vibral não é sem emoção e sem mental, mas ele é, 

simplesmente, preponderante em relação aos dois outros amores. 

Ele é incondicionado, incondicionante e, sobretudo, totalmente livre. 

Então, cabe a você ver. 

Do mesmo modo que você viveu os elementos e reencontrou os elementos na natureza, você vai 

reencontrar, se já não foi feito, os Elementos no interior de seu corpo e daí, conforme você 

acolhê-los, vivê-los, desenrolar-se-á ou o Fogo do Elemento, ou o Fogo do Elemento concernente 

ao vibral, ou o fogo do Elemento concernente à personalidade. 

E, obviamente, você pode imaginar, as consequências e o resultado, estritamente, nada têm a ver, 

uma vez que eles são, como eu disse, diretamente ao oposto, eu diria, mesmo, diametralmente 

opostos. 

Tudo isso vai fazer-se na evidência, tudo o que estava, ainda, para você, confuso ou que devia 

levá-lo, até agora, a certa forma de hesitação, não terá mais curso nos dias que vêm e nas 

semanas que vêm. 

Como foi dito, tanto por algumas Estrelas como pelos Anciões, isso se desenrola até o solstício de 

inverno, que é um período extremamente importante, no qual você vai validar seus apegos ou, 

então vai validar seu desapego total das futilidades do efêmero desse mundo. 

E isso apenas pode produzir-se em você. 

Obviamente, o que se apresentará à sua vida, as adesões que você vai realizar ou a ruptura com o 

que foi realizado até o presente é apenas função do níveo no qual você percebe os Elementos, do 

nível no qual você vive os Elementos em si e não mais no exterior de si. 

Porque essa vivência interior dos Elementos participa do que foi nomeado o Silêncio Interior. 

O Silêncio Interior não conhece qualquer luta, qualquer discriminação, porque o Silêncio Interior 

estabelece-o na Alegria absoluta da Presença de Cristo, de Maria e de Miguel na Nova Eucaristia, e 

permite-lhe viver o Coração sem qualquer interferência da personalidade. 

E se a personalidade intervém, então, naquele momento, você o verá claramente, e rirá disso, mas 

você não estará sujeito a uma adesão qualquer a quimeras elementares da personalidade. 

Isso vai surgir de maneira cada vez mais clara e os frutos disso serão profundamente diferentes, o 

que quer que você queira parecer, o que quer que queira deixar aparecer. 

Porque a irradiação de um ser estabelecido na Unidade ou no Absoluto não pode enganar, de 

modo algum, quer seja por suas palavras, quer seja por sua Presença, pelo equilíbrio dos 

Elementos e pela transmutação final dos Elementos vibrais na quinta força que é o Éter. 

Então, naquele momento, você viverá e sentirá coisas extremamente precisas ao nível de sua 

Coroa da cabeça, na qual estão situados os Elementos. 

Se são os Elementos da personalidade, haverá uma rarefação do Éter, ou seja, a percepção de sua 

Coroa radiante da cabeça vai diminuir, para atingir apenas um ponto situado ao nível do topo do 

crânio, ao nível do que foi nomeado o ponto ER da cabeça ou o Éter da cabeça. 

Em contrapartida, se há, em você, um desenvolvimento dos Elementos, o que vai acontecer é que 

você viverá, sentirá os Elementos ao nível da cabeça, não mais como a integração em sua 
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estrutura efêmera, dos Triângulos elementares, ou seja, da estrutura vibral do corpo de Existência 

mesmo nessa personalidade e nesse corpo ainda presentes. 

Então, tanto em um caso como no outro, a diferença é muito simples: você não poderá interpretar 

o que é vivido em termos de energia, mas, sim, na presença ou na ausência dos Elementos. 

Isso não poderá, de modo algum, enganá-lo. 

E, é claro, aparecerá, em seguida, a Fusão do conjunto de Presenças vividas até o presente como 

exteriores a você. 

Quer concirna, essencialmente, ao conjunto dos Arcanjos, ao conjunto dos Anciões e ao conjunto 

das Estrelas, você observará que tudo isso existe, em definitivo, apenas no interior de si e não em 

uma projeção, realizada por razões precisas que eram de levá-lo até ali. 

Então, a Fusão dos Elementos em você restitui-o à Eternidade e, sobretudo, dá-lhe a viver, por 

antecipação desse Choque da humanidade, a capacidade para transferir sua Consciência à 

vontade, sem qualquer esforço e sem qualquer desejo, nem qualquer vontade, mesmo, o que 

você é, nos diferentes planos de experimentação. 

Mas você não será retido nem preso por qualquer plano de manifestação que seja, simplesmente, 

você estará cada vez mais presente, eu diria, no centro da Cruz, para sua própria Crucificação e 

Ressurreição. 

Essa Crucificação e essa Ressurreição não deixam qualquer dúvida quando são vividas, porque há, 

efetivamente, uma transmutação dos elementos constitutivos da pessoa que visa, mesmo, é claro, 

modificar a estrutura física desse corpo, abrir o DNA espiritual, revelar-lhe suas Linhagens, não 

mais perguntando no exterior ou no interior, mas, simplesmente, vivendo-o nessa vida. 

Porque cada Linhagem tem um comportamento específico e você aprende, muito rapidamente, a 

reconhecer-se em suas ações, a ver qual Linhagem age naquele momento, quais são seus 

potenciais de Existência que correspondem às suas Linhagens e não a outra. 

É assim que se realiza seu desaparecimento. 

Pouco a pouco, esse corpo de Existência que aparece na verdade dos Elementos ao nível vibral, 

levará você a ver-se a si mesmo, não mais através da visão dita luciferiana, não mais com a visão 

do Coração, mas, diretamente, pela vivência da Vibração no Coração, que você, talvez, já tenha 

observado, através da localização do Canal Mariano, através de sua presença ou de sua ausência, 

em função dos reflexos fisiológicos e, em especial, o que é nomeado de dores do fígado, dores do 

baço, dores da alma e dores do Espírito, que fazem apenas traduzir, como foi dito, a capacidade 

para desviar-se da matéria e para dissolver a alma e para deixar o Espírito Santo manifestar-se em 

todos os seus componentes. 

Em um caso há Unidade, em um caso há estabelecimento na Existência que se revela, não mais 

como outra dimensão, ou outros lugares, mas, diretamente, aqui, aí, onde você passeia em seus 

Elementos interiores e não mais nos elementos exteriores. 

Você vai observar, também, que, conforme o que você frequenta como pessoas, como elementos 

da natureza exterior, a sincronia entre os Elementos vibrais e os elementos da natureza 

aparecerão a você como uma evidência. 

Um exemplo: se você observa um fogo, observará, em si, que o Elemento Fogo ativa-se. 
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Se você mergulha na água ou olha a água, constatará que o Elemento Água ativa-se em você, ao 

nível vibral, o que põe fim à ilusão astral da água, ou seja, das emoções, do jogo de posses, do jogo 

de seduções, quaisquer que sejam. 

Você poderá, então, apenas ser Transparente e exprimir, de qualquer maneira possível, sem 

vontade alguma, o que é nomeada a Verdade do Grande Espírito. 

Nenhum ego estará presente em suas palavras. 

Suas palavras fluirão natural e espontaneamente, sem qualquer dificuldade, sem fazer qualquer 

esforço mental nem de reminiscências, nem de construção. 

Nesse caso, tudo se desenrolará normalmente. 

Em contrapartida, a partir do instante em que você estiver submisso, de maneira normal, nas 

flutuações entre os Elementos vibrais e os elementos materiais da personalidade, você constatará 

seu próprio desaparecimento na personalidade. 

É claro, nesses momentos de estase, que são, de momento, extremamente curtos, isso pode 

parecer-lhe anormal, o que lhe dá a sensação de perder seus meios ou de não poder fazer o que 

tem a fazer. 

E aí, é a você que cabe saber o que quer privilegiar: o Eterno ou o efêmero. 

Mas, a um dado momento, não poderá ser os dois ao mesmo tempo e, aí, você deverá posicionar-

se de maneira definitiva e exclusiva, em um ou no outro. 

Tudo isso é para observar, para viver, porque a experiência confere a independência. 

Não é mais questão de projeção de Luz, não é mais questão de crer-se isso ou aquilo, exceto se a 

personalidade está à frente, mas, bem mais, de viver a Verdade em sua carne, para espiritualizar a 

matéria e não fugir da matéria. 

Isso é muito importante, passar dos elementos exteriores aos Elementos Interiores, passar dos 

elementos transitórios e efêmeros aos Elementos eternos. 

Isso se manifesta a você de diferentes modos, o que lhe dá a viver, sobretudo pelos Triângulos 

elementares do corpo de Existência que constitui a cabeça de seu corpo de Eternidade, certo 

número de coisas. 

Você aprende, pela experiência, certo número de coisas e as viverá de maneira completamente 

adequada. 

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes como Snow. 

A Clareza, a Precisão, tudo isso vai aparecer-lhes cada vez mais nu e cada vez mais evidente, a 

partir do instante em que vocês saem da confusão dos elementos da personalidade para penetrar, 

diretamente, na realidade eterna dos Elementos ao nível vibral. 

Aí estão os elementos que eu tinha a trazer à sua atenção, para ajudá-los entre a confusão e a 

Clareza, para permitir-lhes, não julgar-se, não condenar-se, mas, sim, colocar-se no lugar que é o 

mais adequado para vocês, independentemente de toda influência exterior, no Silêncio Interior de 

seu Ser e nenhum outro lugar alhures. 

Porque é apenas no Silêncio Interior do Ser que os Elementos podem desposar-se, casar-se e 

trabalhar em vocês, na restituição definitiva à sua Unidade, ou no Absoluto. 
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Aí está o que há a viver, aí está o que se desenrola, agora, para cada um de vocês, de modo mais 

ou menos rápido, mas, em todo caso, em um lapso de tempo extremamente curto. 

Tudo isso lhes será perceptível e reconhecível sem dificuldade alguma, sem ir alinhar-se, sem 

meditar, sem imergir na natureza, mas diretamente em vocês. 

E vocês compreendem, naquele momento, que a Luz apenas pode ser você e em nenhum outro 

lugar alhures, em nenhuma projeção, em nenhuma hipótese e, sobretudo, em nenhuma 

manifestação nesse mundo, outra que não o que a vida pede a vocês. 

Vamos, se quiserem, propor-lhes viver, juntos, o Elemento vibral, um por um. 

E vamos começar, é claro, pelo Fogo vibral. 

… Silêncio… 

E vamos, agora, passar à Água vibral. 

… Silêncio… 

E, agora, ao Ar vibral. 

… Silêncio… 

E passemos, enfim, à Terra vibral. 

… Silêncio… 

Em nome do Grande Espírito e do Grande Todo, Snow rende Graças por seu acolhimento e sua 

presença. 

Que as bênçãos do Grande Espírito e o Sopro do Grande Espírito portem-nos e levem-nos ao Fogo 

da Verdade. 

Até breve. 

——————– 

Transmitido por Joseph 

http://www.lecollectifdelun.com/t3330-2014-11-26-SNOW-Les-4-El-ments.htm 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/11/snow-por-joseph-26-de-novembro-de-2014.html 
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